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Bardzo ważnym potencjałem modernizacyjnym krajowej 
energetyki są tzw. czyste technologie węglowe wykorzystujące 
turbiny gazowe, charakteryzujące się relatywnie wysoką efek-
tywnością energetyczną oraz małą emisją zanieczyszczeń do 
środowiska naturalnego. Są to m.in. sprzężone technologie ga-
zowo-parowe dwupaliwowe, węglowo-gazowe: układy sprzężo-
ne szeregowo i równolegle (rys. 1, 3). 

Układy te, co istotne, mogą powstawać w wyniku nadbu-
dowy już istniejących struktur węglowych turbiną gazową. W tak 
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zmodernizowanych elektrowniach nastąpi znaczące zwiększenie 
sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Zmieni się bowiem 
realizowany w nich obieg cieplny. 

W opalanych węglem elektrowniach realizowany jest paro-
wy obieg Clausiusa-Rankine’a (rys. 2). Jego termodynamiczną, 
fundamentalną wadą jest niska średnia termodynamiczna tem-
peratura Td (nazywana też temperaturą uśrednioną entropowo) 
czynnika, wody i pary, podczas izobarycznej przemiany dopro-
wadzania ciepła Qd do obiegu w kotle:

Rys. 1. a) układ dwupaliwowy szeregowy (w układzie szeregowym nie występuje kocioł odzyskowy), b) układ dwupaliwowy równoległy
ITG – instalacja turbiny gazowej, KO – kocioł odzyskowy, KP – kocioł parowy, TP – turbina parowa, UR – układ regeneracji, IOS – instalacja oczyszczania spalin,  

ITP – instalacja turbiny parowej, GP – generacja pary, PP – przegrzew pary, URN, URW – regeneracja nisko- i wysokociśnieniowa,  
NTG, NTP – moce instalacji turbiny gazowej i parowej

a) b)
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                                                                                   (1)

gdzie: 
ΔS − przyrost entropii czynnika obiegowego, 
h, s − entalpia i entropia właściwa czynnika obiegowego.

W bloku 370 MW parametry termiczne zasilającej ko-
cioł wody wynoszą 255oC/23,5 MPa (hw = 1110,8 kJ/kg,  
sw = 2,7947 kJ/(kgK)), parametry produkowanej z niej pary 
świeżej równają się 535oC/18 MPa (hp = 3373,2 kJ/kg,  
sp = 6,3537 kJ/(kgK), a zatem średnia termodynamiczna tempera-
tura wynosi zaledwie Td = 636 K. Tymczasem temperatura spala-
nia węgla w kotle wynosi aż ok. Tsp = 1600 K. Znaczna jest więc 
również wartość różnicy Tsp – Td = 1000 K , co łącznie z niską 
temperaturą Td skutkuje małą sprawnością wytwarzania energii 
elektrycznej w bloku (co wynika z analizy wzorów (2)−(4)), wyno-
szącą zaledwie 41% brutto (netto 37%).

Największą teoretycznie możliwą sprawnością wytwarzania 
energii mechanicznej w układach termodynamicznych charakte-
ryzuje się obieg Carnota. Sprawność ta wyraża się wzorem

                                                                                                               (2)

gdzie:
Tot  – bezwzględna temperatura dolnego źródła ciepła (otoczenia),
Tg – bezwzględna temperatura górnego źródła ciepła.

Gdyby zatem w elektrowni realizować obieg Carnota, to dla 
temperatur Tg = Tsp = 1600 K i Tot = 300 K jej sprawność, przy za-
łożeniu braku strat konwersji energii mechanicznej na elektrycz-
ną, wynosiłaby ηC = 81%. Tymczasem sprawność brutto parowe-
go obiegu Clausiusa-Rankine’a dla bloku 370 MW wynosi, jak już 
powyżej zaznaczono, zaledwie 41%.  

Jak wynika ze wzoru (2), co bardzo istotne, tę samą ilość 
strumienia ciepła napędowego Qd pobieranego z gorącego źró-
dła o temperaturze Tg = const można w tym większym stopniu 
zamienić na moc mechaniczną, im wyższa jest temperatura Tg. 
Strata mocy (egzergii) zatem tylko na skutek obniżenia tempera-
tury z Tg1 na Tg2 (Tg1 > Tg2) wynosi

                                           (3)

Wyrażona wzorem (3) strata mocy ma miejsce w kotle pa-
rowym, przy czym Qd równa się iloczynowi strumienia spalanego 
w kotle węgla P i jego wartości opałowej Wd, a temperatury Tg1 i Tg1 
równają się: Tg1 = Tsp i Tg2 = Td. Liczbowo strata mocy wynosi aż 
30%: Tot (Tsp – Td )/(Tsp Td ) = 300(1600 – 636) / (1600 x 636) = 30%.  
Pomimo zatem swojej wysokiej sprawności energetycznej, do-
chodzącej do 94%, kocioł parowy jest przyczyną małej sprawno-
ści wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach parowych 
pracujących według obiegu Clausiusa-Rankine’a.

Sprawność energetyczną dowolnego obiegu można przez 
analogię do wzoru (2) wyrazić równaniem

                                                                                                              (4)

gdzie temperaturę Tot izotermy obiegu Carnota dolnego źródła 
ciepła, jakim jest otoczenie, zastępuje się entropowo uśrednio-
ną temperaturą Tw podczas wyprowadzania ciepła z dowolne-
go obiegu, a temperaturę Tg górnego źródła ciepła entropowo 
uśrednioną temperaturą Td podczas doprowadzania ciepła do 
obiegu. 

Z zależności (4) wynika, że wytwarzanie energii elektrycz-
nej w obiegach siłowni cieplnych powinno odbywać się przy jak 
najwyższej temperaturze Td czynnika roboczego podczas pobie-
rania ciepła napędowego, tj. ciepła z zewnętrznego źródła oraz 
przy jak najniższej temperaturze Tw czynnika podczas oddawa-
nia ciepła z obiegu. Taką niską temperaturą Tw charakteryzuje 
się obieg Clausiusa-Rankine’a, co jest jego dużą zaletą. Jego 
izoterma skraplania niemalże bowiem pokrywa się z izotermą 
otoczenia obiegu Carnota, Tw = Tot (rys. 2).

Wykorzystanie natomiast górnego zakresu temperatury, już 
nawet od temperatury spalania gazu tsp = 1500oC, jest możliwe 
w turbozespołach gazowych. Produkcja energii elektrycznej od-
bywa się w nich bowiem bezpośrednio przez rozprężające się 
spaliny od tej właśnie temperatury i ciśnienia panującego w ko-
morze spalania turbiny do ciśnienia otoczenia (rys. 5). Sprzę-
gnięcie zatem układu parowego z gazowym (rys. 1, 3), które-
go zaletą jest właśnie w porównaniu z tym pierwszym istotnie 
wyższa temperatura Td (wadą obiegu gazowego jest natomiast 
niestety również i wysoka średnia temperatura Tw czynnika pod-
czas wyprowadzania z niego ciepła), powoduje wykorzystanie 
zalet obu obiegów z jednoczesnym pozbyciem się ich wad, dzię-
ki czemu następuje zwiększenie sprawności wytwarzania energii 
elektrycznej w zmodernizowanych elektrowniach do układu ga-
zowo-parowego. 

Urządzeniem sprzęgającym oba obiegi jest kocioł odzysko-
wy (rys. 1b, 3). Produkowana jest w nim para o takich samych 
termicznych parametrach co w kotle węglowym. Sumaryczny 
strumień pary z kotłów odzyskowego i węglowego zasilającej 
turbinę parową pozostaje jednak taki sam, równy jest strumienio-
wi sprzed modernizacji. Do produkcji pary w kotle odzyskowym 
wykorzystuje się strumień niskotemperaturowej entalpii spalin Isp  

wylotowych z turbiny gazowej.
Entalpia ta zastępuje zatem częściowo węgiel w istnie-

jącym układzie węglowym (rys. 3), dzięki czemu maleje jego 
zużycie. Maleje więc związana z nim strata niewykorzystywa-
nia górnego zakresu temperatury Tsp – Td = 1000 K. W konse-
kwencji tym samym, jak już powyżej zaznaczono, uzyskuje się 
istotne zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej 
w układach gazowo-parowych dwupaliwowych. Sprawność ta 
rośnie ze wzrostem mocy turbiny gazowej i może się zwiększyć 
nawet o ok. 10 punktów procentowych [6]. 

Najwyższą sprawność, dochodzącą nawet do 60%, uzy-
skuje się w układach gazowo-parowych jednopaliwowych  
(rys. 2, 5), w których całkowicie zostaje wyeliminowany kocioł 
węglowy i w ogóle zatem nie występuje niewykorzystywanie gór-
nego zakresu temperaturowego spalin. 

Całe ciepło napędowe Qd pochodzące ze spalania gazu 
(lub paliwa ciekłego) jest doprowadzane wyłącznie do pracu-
jącej według obiegu Joule’a turbiny gazowej (rys. 2, 5). Część 
parowa nadal pracuje według obiegu Clausiusa-Rankine’a, 
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ale ciepłem napędowym do produkcji w nim pary jest wyłącz-
nie niskotemperaturowa entalpia spalin Isp wylotowych z turbiny  
(rys. 5). Dzięki temu unika się straty niewykorzystywania górne-
go zakresu temperatury w układzie i uzyskuje duże zwiększenie 
w nim sprawności wytwarzania energii elektrycznej w porówna-
niu z układem wyłącznie parowym. To zwiększenie sprawności 
można również wytłumaczyć „graficznie”. Jak widać na rysunku 
2. występuje dodatkowe „wypełnienie” obiegu Carnota przez 
obieg Joule’a, dzięki czemu następuje znaczne zmniejszenie 
rozbieżności pomiędzy powierzchnią ograniczoną przemianami 
zachodzącymi w obiegu Clausiusa-Rankine’a a powierzchnią 
obiegu Carnota.

Bardzo ważną również możliwością ze względów ener-
getycznych, ekonomicznych i ekologicznych jest jednocześnie 
z modernizacją bloku do dwupaliwowego układu gazowo-paro-
wego przystosowanie go do pracy w układzie skojarzonym i do-
starczania z niego odbiorcom oprócz energii elektrycznej rów-
nież ciepła grzejnego Qc (rys. 3).

Rys. 2. Obieg porównawczy (teoretyczny) jednopaliwowego  
układu gazowo-parowego

TG – obieg Joule’a turbiny gazowej, TP – obieg Clausiusa-Rankine’a turbiny 
parowej, Qd – ciepło napędowe doprowadzone do TG,  

Isp – entalpia spalin wylotowych z turbiny gazowej doprowadzona do TP 
za pomocą kotła odzyskowego; linią kreskową zaznaczono obieg Carnota 
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Rys. 3. Schemat ideowy bloku 370 MW przystosowanego do pracy skojarzonej (wymienniki ciepłownicze XC2, XC3, XC4) i nadbudowanego 
turbozespołem gazowym TG i kotłem odzyskowym KO dwuciśnieniowym
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 wykorzystanie możliwości, jakie stwarza kogeneracja oparta na 
zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe. Państwa członkowskie 
Unii Europejskiej zostały wręcz zobowiązane do przeprowa-
dzenia analizy potencjału zastosowania skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła grzejnego, jak również analizy barier 
rozwoju kogeneracji.

Wiele ośrodków badawczych na świecie prowadzi prace 
z zakresu optymalizacji złożonych systemów energetycznych, 
szczególnie z uwzględnieniem właśnie procesów skojarzonych.

Modernizacja elektrowni do pracy skojarzonej i jednocześnie 
układu gazowo-parowego dwupaliwowego może również prowa-
dzić do poprawy efektywności ekonomicznej ich pracy. Zależeć to 
będzie w głównej mierze od relacji cenowych pomiędzy nośnikami 
energii, tj. od relacji ceny ciepła do cen energii elektrycznej i pa-
liwa, od wysokości jednostkowych (na jednostkę masy) stawek 
za emisję CO2, CO, NOx, SO2 i pyłu do środowiska naturalnego 
oraz od wysokości jednostkowych stawek (na megawatogodzinę 
wyprodukowanej w elektrowni energii elektrycznej) za zrzut ście-
ków do otoczenia i utylizację popiołu oraz żużla. Zależeć to bę-
dzie ponadto od wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w układzie, a więc od mocy turbozespołu gazowego i struktury 
kotła odzyskowego nadbudowujących blok 370 MW.

Należy wreszcie mocno zaznaczyć, że modernizacja ist-
niejących krajowych węglowych elektrowni do układów gazo-
wo-parowych dwupaliwowych, gazowo-węglowych, obecnie 
i w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, jest jedyną realną 
możliwością spełnienia do 2020 roku wymagań pakietu klima-
tyczno-energetycznego, określanego skrótowo mianem 3×20%, 
do którego Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowią-
zana [2]. Modernizacja taka pozostawi przy tym węgiel, co istot-
ne, jako podstawowe w nich paliwo. Zasoby węgla w kraju są bo-
wiem duże i będzie zatem on, i słusznie, jeszcze długo głównym 
paliwem w krajowej energetyce zawodowej. 

Analiza porównawcza  
skojarzonej pracy bloku 370 MW w układzie  

gazowo-parowym dwupaliwowym 
z jednopaliwową elektrociepłownią  

gazowo-parową o tej samej  mocy cieplnej

W pracy [4] dokonano termodynamicznej i ekonomicznej 
analizy modernizacji węglowego bloku 370 MW do pracy skoja-
rzonej z jednoczesną jego nadbudową turbozespołem gazowym 
o mocy 202 MW i kotłem odzyskowym dwuciśnieniowym (rys. 3). 
Szczytowa moc cieplna bloku w sezonie zimowym wynosiła 220 
MW, moc w lecie na potrzeby c.w.u. równała się 15 MW, a roczna 
produkcja ciepła wynosiła QR = 2 095 132 GJ/a. Wymienniki cie-
płownicze XC2, XC3 i XC4 zabudowano w bloku jak na rysunku 
3. Zabudowano je zgodnie z wynikami obliczeń doboru optymal-
nych struktur technologicznych przystosowujących zawodowe 
elektrownie węglowe do pracy skojarzonej, uzyskanymi w [5].

Przed realizacją przeanalizowanej w [4] modernizacji bloku 
węglowego 370 MW do pracy skojarzonej w układzie dwupaliwo-
wym należy znaleźć odpowiedź na pytanie, co będzie bardziej opła-
calne: czy bardziej opłacalna będzie właśnie taka modernizacja, 
a może bardziej korzystne będzie wybudowanie nowej, jednopali-
wowej elektrociepłowni gazowo-parowej (rys. 5) o identycznej mocy 
cieplnej i takiej samej rocznej produkcji w niej ciepła, jak w [4]?

Rys. 4. Porównanie rozdzielonego i skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła

Efektywne wykorzystywanie energii poprzez stosowanie 
skojarzenia może przyczynić się do bezpieczeństwa energe-
tycznego Unii Europejskiej. Obecne bowiem uzależnienie Unii 
od importu paliw pierwotnych w wysokości 53% może wzrosnąć 
przy zachowaniu obecnych tendencji do 70% w roku 2030. Na-
leży zatem podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić lepsze 

Przystosowanie bloku do pracy skojarzonej skutkować 
będzie poprawą całkowitej efektywność energetycznej jego 
działania. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej 
jest ponadto najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zuży-
cia energii chemicznej paliw, a tym samym zmniejszenia emisji 
szkodliwych produktów spalania do otoczenia. Promowanie ko-
generacji stanowi priorytet Wspólnoty Krajów Europejskich, co 
zapisano w preambule dyrektywy 2004/8/EC. W preambule tej 
wprowadzono pojęcie wysokosprawna kogeneracja precyzując, 
że oszczędność względna energii chemicznej paliw pierwotnych 
PES (Primary Energy Saving) powyżej już tylko 10% upoważnia 
do używania tego terminu do energii elektrycznej i ciepła wytwo-
rzonych w procesie skojarzonym. 

Gospodarka rozdzielona

Gospodarka skojarzona

Paliwo

Paliwo

Paliwo

Elektrownia

η = 0,36

Ciepłownia

η = 0,85

Elektrownia
przystosowana 

do pracy 
skojarzonej

η = 0,56
Ciepło

Ciepło

Elektr.

Elektr.

1028

259

1056

370

220

370

220

– ΔE = 1028 + 259 – 1056 = 231
PES = 231/(1028 + 259) = 0,18



sierpień  2011 strona 471www.energetyka.eu

Jednopaliwowa elektrociepłownia gazowo-parowa charak-
teryzować się będzie wyższą sprawnością wytwarzania energii 
elektrycznej niż zmodernizowany blok 370 MW i wielokrotnie 
wyższym rocznym wskaźnikiem skojarzenia, tj. większą warto-
ścią ilorazu rocznej produkcji energii elektrycznej do rocznej pro-
dukcji ciepła (tab. 1). A przecież to ilość wyprodukowanej w ukła-
dzie energii elektrycznej stanowi o koszcie unikniętym produkcji 
w nim ciepła i tym samym istotnie obniża ten koszt [1], a więc 
zwiększa zysk z pracy elektrociepłowni. 

Do termodynamicznej i ekonomicznej analizy przyjęto jed-
nopaliwową elektrociepłownię gazowo-parową z tą samą turbiną 
gazową SGT6 co w pracy [4]. Turbina ta bowiem doskonale „wpi-
suje” się w komunalne potrzeby cieplne o szczytowym zapotrze-
bowaniu na moc równą Qc max = 220 MW .

Zaznaczone na rysunku 5 termiczne i kaloryczne parametry 
czynników roboczych: spalin w dwuciśnieniowym kotle odzysko-
wym oraz wody i pary uzyskano w wyniku ich optymalizacyjnych 
obliczeń przeprowadzonych za pomocą opracowanego mode-
lu matematycznego elektrociepłowni. Numeryczne obliczenia 
wykonano wykorzystując program Engineering Equation Solver 
(EES). Jest to okienkowa aplikacja działająca w środowiskach 
Windows, posiadająca wbudowaną metodę rozwiązywania 
(solver) układów algebraicznych równań nieliniowych wraz, co 
bardzo istotne, z rozbudowanymi bazami danych zawierającymi 
m.in. termiczne i kaloryczne parametry dużej liczby czynników 
termodynamicznych występujących w szeroko pojętej technice 
cieplnej, w tym oczywiście wody i pary wodnej. Producentem 
oprogramowania jest działająca na terenie USA firma F-Chart 
Software (www.fchart.com). 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki termodynamicznych i eko-
nomicznych obliczeń. Na rysunku 6 przedstawiono analizę wraż-
liwości jednostkowego kosztu kc

G-P produkcji ciepła w elektrocie-
płowni na zmianę cen gazu i energii elektrycznej oraz wysokości 
nakładów inwestycyjnych. Wartości tych wielkości zmieniano 
w przedziale ±20% od ich wartości bazowych przedstawionych 
w tabeli 1. 

Jako bazową cenę gazu przyjęto cenę bardzo drogiego 
importowanego rosyjskiego gazu równą 28 PLN/GJ (w Niem-
czech cena ta jest ok. 20% niższa, w Anglii o ok. 40%). Od-
powiadające cenom bazowym ceny zredukowane przyj-
mują na osi odciętych oczywiście wartość 1.  Jednostkowy 

koszt produkcji ciepła dla wartości bazowych wynosi  
kc

G-P = 43,59 PLN/GJ. Gdyby cena sprzedaży ciepła równałaby 
się wówczas temu kosztowi (byłaby to niemalże aktualna cena 
sprzedaży ciepła dostarczanego mieszkańcom Opola z ko-
munalnej ciepłowni węglowej), to osiągnięty zysk wynosiłby 
wówczas NPV = 0, czas zwrotu nakładów inwestycyjny DPBP 
równałby się przyjętemu do obliczeń kalkulacyjnemu okreso-
wi eksploatacji i wynosiłby 20 lat, a wewnętrzna stopa zwrotu 
inwestycji IRR równałaby się przyjętej do obliczeń stopie opro-
centowania kapitału inwestycyjnego równej 8% (tab. 1). 

Na rysunku 6 dla cen bazowych zaznaczono ponadto 
w celach porównawczych jednostkowe koszty produkcji cie-
pła w zmodernizowanym bloku 370 MW wyłącznie do pracy 
skojarzonej z [5] oraz do pracy skojarzonej z jednoczesną jego 
nadbudową turbozespołem gazowym z [4]. Koszty te odpo-
wiednio wynoszą kc

sk = 13,6 PLN/GJ i kc
sk+TG = 70 PLN/GJ. Uzy-

skano je dla bazowej ceny węgla równej epal = 11,4 PLN/GJ  
[4, 5] i bazowych nakładów inwestycyjnych odpowiednio  
J sk

mod = 145,6 mln PLN [5] oraz Jmod
sk+TG = 520,6 mln PLN [4].  

Najbardziej zatem ekonomicznie uzasadniona dla cen bazo-
wych byłaby modernizacja bloku wyłącznie do pracy skoja-
rzonej.

Jak wynika z rysunku 6 jednostkowy koszt produkcji ciepła 
kc

G-P jest najbardziej wrażliwy na zmianę wysokości ceny gazu 

i ceny energii elektrycznej, a w małym stopniu na zmianę nakła-
dów inwestycyjnych. Na przykład dla ceny gazu o 20% niższej, 
a więc dla ceny krajowego gazu, jednostkowy koszt produkcji 
ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej przy niezmienio-
nych pozostałych wartościach bazowych wynosiłby zaledwie  
kc

G-P = 0,62 PLN/GJ (tab. 1). 
Gwarantowałby zatem bardzo dużą opłacalność eko-

nomiczną pracy jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-
-parowej. Osiągnięty wówczas całkowity zysk z jej eks-
ploatacji przy cenie sprzedaży ciepła wynoszącej tylko  
22 PLN/GJ (cena ta byłaby niemalże dwukrotnie niższa od 
obecnej ceny ciepła dostarczanego odbiorcom z komunalnej 
ciepłowni) wynosiłby NPV = 356,25 mln PLN. 

Osiągany natomiast zysk z pracy zmodernizowanego do 
pracy skojarzonej bloku 370 MW przy tej samej cenie ciepła 
wynosiłby tylko NPV = 148,7 mln PLN [5].

Rys. 5. Schemat ideowy elektrociepłowni gazowo-parowej, wartości 
bez nawiasów odnoszą się do pracy elektrociepłowni w sezonie 

zimowym ze szczytową mocą cieplną równą 220 MW, wartości w 
nawiasach do sezonu letniego dla mocy 15 MW na potrzeby c.w.u.

.

Rys. 6. Jednostkowy koszt produkcji ciepła kc
G-P  

w elektrociepłowni gazowo-parowej 
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Tabela 1

Wyniki techniczno-ekonomicznych obliczeń 

Elektrociepłownia gazowo-parowa  Wyszczególnienie Jednostki Dane techniczne i ekonomiczne 

Szacunkowe nakłady inwestycyjne
 
 

mln PLN 513,00

turbozespół gazowy

typ  SGT6-500F

moc elektryczna MW 202,00

stopień sprężania - 17,4

strumień spalin kg/s 508,03

temp. spalin wlotowych oC 1415

temp. spalin wylotowych oC 578

sprawność elektryczna % 38,10

Praca w sezonie zimowym

strumień
paliwa gazowego

turbina
gazowa

MW 530,184

kg/s 10,98

mn
3/h 54  533

średnia moc cieplna c.o. i c.w.u. MW 110,0

średnia moc elektryczna turbozespołu parowego MW 78,083

całkowita moc elektryczna MW 280,083

sprawność energetyczna % 73,6

sprawność elektryczna % 52,8

czas pracy h/a 5064

Praca w sezonie letnim

strumień
paliwa gazowego

turbina
gazowa

MW 530,184

kg/s 10,98

mn
3/h 54 533

moc cieplna c.o. i c.w.u. MW 15,0

moc elektryczna turbozespołu parow. MW 91,573

całkowita moc elektryczna MW 293,573

sprawność energetyczna % 58,2

sprawność elektryczna % 55,4

czas pracy h/a 3360

Całkowite zużycie gazu mln mn
3/a 459,39

Całkowita roczna produkcja energii elektrycznej MWh/a 2 404 746

Całkowita roczna prod. ciepła GJ/a 2 095 132

Roczny wskaźnik skojarzenia - 4,1

Sprawność energetyczna odniesiona  
do okresu rocznego

% 66,9

Koszty roczne :

stałe zwrot od kapitału mln PLN/a 58,69

 remonty i serwis mln PLN/a 15,39

 obsługa mln PLN/a 0,35

zmienne koszt paliwa mln PLN/a 450,20 (360,16)

 koszt za gosp. korzystanie ze środowiska mln PLN/a 0,03

 koszt uniknięty energii elektrycznej mln PLN/a -392,45

 
sprzedaż świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej

mln PLN/a -40,86

Koszt produkcji ciepła  mln PLN/a 91,34 (1,30)

Jednostkowy koszt produkcji ciepła kc
G-P  PLN/GJ 43,59 (0,62)

Wartość zaktualizowana netto NPV mln PLN 0,00 (356,25)

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR %/a 8,00 (15,31)

Zdyskontowany okres zwrotu nakładów 
inwestycyjnych

DPBP lata 20,00 (8,63)

Przyjęte założenia : stopa oprocentowania kapitału inwestycyjnego %/a 8,0

kalkulacyjny okres eksploatacji lata 20

okres trwania budowy lata 2

wartość opałowa gazu
MJ/kg 48,28

MJ/Nm3 35,00

gęstość gazu kg/Nm3 0,725

jednostkowy koszt gazu PLN/GJ 28,00 (22,4)

cena energii elektrycznej PLN/MWh 170,00

jednostkowa cena świadectw pochodzenia en. 
elektrycznej

PLN/MWh 17,70

cena ciepła PLN/GJ 43,59 (22)

stopa podatku od zysku %/a 19,00

moc elektryczna potrzeb własnych % całk. mocy 4,00

całkowity czas pracy h/a 8424

* w nawiasach podano wyniki ekonomicznych obliczeń dla jednostkowej ceny gazu równej 22,4 PLN/GJ



sierpień  2011 strona 473www.energetyka.eu

Podsumowanie

Efektywność ekonomiczna zmodernizowanego do pra-
cy skojarzonej bloku 370 MW w układzie gazowo-parowym 
dwupaliwowym w porównaniu z efektywnością jednopaliwo-
wej elektrociepłowni gazowo-parowej o tej samej mocy ciepl-
nej zdecydowanie wypada na niekorzyść bloku. Jednostkowy 
koszt produkcji w nim ciepła jest bowiem zdecydowanie wyższy 
od kosztu w jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej. 
Koszt ten przy aktualnych jednostkowych stawkach za emisje  
pCO2 = 0,00025 PLN/kg, pCO = 0,11 PLN/kg, pNOx = 0,46 PLN/kg,  
pSO2 = 0,46 PLN/kg, ppył = 0,31 PLN/kg, aktualnych cenach 
importowanego rosyjskiego gazu eg = 28 PLN/GJ, węgla  
epal = 11,4 PLN/GJ, cenie energii elektrycznej eel = 170 PLN/MWh 
wynosi aż kc

sk+TG = 70 PLN/GJ, gdy w elektrociepłowni natomiast 
kc

G-P = 43,59 PLN/GJ . 
Gdyby natomiast przystosować blok wyłącznie do pracy 

skojarzonej, bez jego nadbudowy turbozespołem gazowym, 
to jednostkowy koszt produkcji w nim ciepła wynosiłby tylko  
kc

sk = 13,6 PLN/GJ. Zatem przy powyższych relacjach cenowych, 
gdy cena węgla jest niemalże 3 razy mniejsza od ceny gazu, naj-
bardziej opłacalna jest produkcja ciepła wyłącznie w bloku opa-
lanym węglem. W przypadku gdyby spalać krajowy gaz, tańszy 
od importowanego o co najmniej 20%, to najbardziej efektywną, 
zarówno pod względem termodynamicznym jak i ekonomicznym, 
byłaby praca jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej.
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W artykule przedstawiono szczegółowy opis rezystancyj-
nego, pomiarowego dzielnika napięcia. Dzielnik został zaprojek-
towany i zbudowany przez firmę Transformex przy współpracy 
z PSE Operator i jest przeznaczony do pracy w sieciach 400 kV. 
Zadaniem dzielnika jest obniżenie badanego napięcia do war-
tości akceptowalnej przez elektroniczne urządzenia pomiarowe. 
Dzięki charakterystyce niezależnej od częstotliwości, dzielnik 
może służyć do precyzyjnych pomiarów odkształceń napięcia. 
W artykule przedstawiono charakterystyki pomiarowe dzielnika.

Grzegorz Błajszczak
PSE Operator S.A.

Jan Olak
Transformex Sp z o.o.

Rezystancyjny dzielnik napięcia do pomiarów
wyższych harmonicznych w sieciach 400 kV

Resistive voltage divider for higher harmonics 
measurement in 400 kV network

Cel budowy dzielnika napięcia

Monitorowanie wyższych harmonicznych i innych parame-
trów jakości energii prowadzone jest w sieciach elektrycznych na 
wszystkich poziomach napięć. Wynika to nie tylko z konieczności 
spełnienia wymagań prawnych, ale również z konsekwencji tech-
nicznych niedotrzymania tych parametrów. Pomiary parametrów 
napięcia wymagają obniżenia badanego napięcia do poziomu 
akceptowalnego przez elektroniczne przyrządy  pomiarowe. 


