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Podstawą formalną wykonania opracowania pod tytułem:
„Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie
Trybunalskim.”

jest umowa nr 878/IMU/I/11 zawarta w dniu 1 sierpnia 2011r. w Piotrkowie Trybunalskim,
pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą przy Pasażu Rudowskiego 10 , a Politechniką
Warszawską – Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska w
Warszawie ul. Nowowiejska 21/25.

1. Ocena potrzeb cieplnych miasta wraz z prognozą do roku 2030.
System ciepłowniczy w Piotrkowie Trybunalskim zasilany jest z dwóch źródeł ciepła, z
ciepłowni „C1” i z ciepłowni „C2”. Zapotrzebowanie na ciepło zależy od warunków
pogodowych i oba źródła ciepła muszą je zaspokoić. W okresie 2006 – 2010 średnioroczna
produkcja z obydwu źródeł wynosiła 860 TJ z tego około 60 % to ciepło wyprodukowane w
ciepłowni „C1”. W tabeli 1 przytoczono dane o produkcji ciepła w obu źródłach.
Tabela 1.1 Produkcja ciepła dla systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim
Rok

2006
2007
2008
2009
2010

Produkcja
„C 1”
[TJ]
557,8
470,4
475,2
461,1
486,5

Produkcja
„C 2”
[TJ]
341,7
358,3
352,3
370,7
413,1

Produkcja
Razem
[TJ]
899,5
828,7
827,5
831,8
899,6

Na rysunku 1.1 przedstawiono wykresy produkcji i sprzedaży ciepła w okresie 2001-2010.

2

Rys. 1.1 Produkcja i sprzedaż ciepła w latach 2001-2010 .

Zapotrzebowanie na ciepło jak również związana z tym produkcja ciepła zależą od dwóch
istotnych czynników. Jednym z nich jest moc zamówiona przez odbiorców oraz warunki
klimatyczne a w szczególności liczba stopniodni. Podstawowym parametrem klimatu
wpływającym na bilans cieplny budynku jest temperatura zewnętrzna. Ona to głównie
decyduje o ilości dostarczanego ciepła i szczytowej mocy cieplnej. W rzeczywistości w
budynku zachodzi szereg różnych dynamicznych procesów wymiany ciepła i masy są one
spowodowane:
• zmianami temperatury zewnętrznej,
• zmianami siły i kierunku wiatru,
• opadami atmosferycznymi,
• wilgotnością
• nasłonecznieniem.
Średnioroczne straty ciepła z systemu ciepłowniczego w okresie 2001 – 2010 oszacowano
na około 13 %. Ale jeżeli uwzględni się ciepło sprzedawane bezpośrednio ze źródła ciepła,
które w rzeczywistości nie jest dostarczane do sieci ciepłowniczej to średnie straty ciepła
osiągają 13 - 17 % co jest wielkością wysoką. Udział sieci preizolowanych w systemie
rurociągów stanowi niecałe, 30 % co może być powodem dużych strat. Należy jednak
stwierdzić, że udział sieci preizolowanych systematycznie rośnie. Na rysunku 1.2
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przedstawiono uśrednione, miesięczne, względne i bezwzględne straty ciepła dla okresu 2006
– 2010.

Straty ciepła w systemie ciepłowniczym w latach 2001-2010
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Rys.1.2 Względne straty ciepła z systemu ciepłowniczego w latach 2001 – 2010.
Istotnym czynnikiem, który jest brany pod uwagę, przy określaniu mocy zamówionej w
źródle ciepła przez przedsiębiorstwa eksploatujące sieci ciepłownicze jest temperatura
powietrza zewnętrznego, w ostatnich kilkudziesięciu latach temperatury zbliżone do
obliczeniowych występowały w Polsce sporadycznie. A okres ich trwania sprowadzał się do
kilku godzin w ciągu doby. Przy tak krótkim występowaniu temperatur obliczeniowych
wysokość rzeczywiście odbieranej mocy cieplnej przez sieć ciepłowniczą a w konsekwencji
przez odbiorców końcowych jest zdecydowanie mniejsza niż zamówiona moc cieplna
występująca w obiektach podłączonych do sieci dla warunków obliczeniowych. W większości
przedsiębiorstw ciepłowniczych przyłączeniowa moc cieplna po uwzględnieniu strat ciepła
oraz nierównomierności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej jest o 10 do 15 %
niższa od mocy zamówionej przez odbiorców. Rodzi się pytanie, czy sporadyczne od wielu
lat występowanie temperatur obliczeniowych nie powinno być uwzględniane w obliczeniach
zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców jak również przy określaniu mocy
zamawianej w źródłach ciepła. Wydaje się, że tak. Podstawą do obliczenia mocy niezbędnej
do zapewnienia odpowiednich warunków cieplnych w budynkach powinny być analizy
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną w przeszłości. Analizę należy wykonać dla
danych uwzględniających moce średniodobowe jak również moce godzinowe, które są o
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wiele bardziej zmienne, ale pozwalają na określenie trendów zmiany zapotrzebowania na moc
cieplną.
Wpływ temperatury zewnętrznej na moc
dostarczaną do systemu ciepłowniczego
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Rys. 1.3 Uporządkowany wykres zapotrzebowania na moc cieplną w funkcji temperatury
zewnętrznej dla najniższej temperatury w miesiącu w latach 2009-2010..
Na rysunku 1.3 przedstawiono zapotrzebowanie na moc cieplną w różnych miesiącach w
latach 2009 –2010. W styczniu 2010 wystąpiła kilkakrotnie temperatura niższa od
obliczeniowej

Ekstrapolacja krzywej zapotrzebowania na moc cieplną pokazuje, że w

warunkach obliczeniowych rzeczywiste zapotrzebowanie mocy zawiera się w obszarze 84 –
85 MW. Potwierdza to, że moc zamówiona w źródłach ciepła przez odbiorców jest
prawidłowa.

Zagadnienie określenia mocy zamówionej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (cwu) jest
równie ważne jak moc zamawiana na potrzeby grzewcze. Zapotrzebowanie na moc cieplną
związane jest z uwzględnieniem dwóch warunków:


w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w §2 p. 18 stwierdzono, że moc
zamówiona powinna uwzględniać utrzymanie normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych.



drugą wielkością decydującą o koniecznej mocy cieplnej instalacji cw jest
obliczeniowe natężenie przepływu podgrzewanej wody. W normie postanowiono
że dla wymiarowania węzła ciepłej wody należy przyjmować jednostkowe
zapotrzebowanie wody odniesione do l użytkownika i doby w wysokości q = 110
do 130 dm3/d.j.n. Wiadomym jest, że te wielkości dotyczyły ryczałtowego sposobu
rozliczeń za dostawę cieplej wody i że przy indywidualnym sposobie rozliczeń
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uległy

znacznemu

ograniczeniu.

Ponadto,

jak wiadomo

dla

budynków

mieszkalnych wartość godzinowego współczynnika nierównomierności rozbioru
ciepłej wody zależna jest od liczby mieszkańców i zawiera się w granicach 3 do
4,5 natomiast w sieci ciepłowniczej wartość ta spada do poziomu 1,8 - 2,0 co jest
równoznaczne z podobnym ograniczeniem mocy koniecznej do zasilania węzłów
ciepłej wody.
Analizując dane otrzymane MZGK w Piotrkowie Trybunalskim można stwierdzić, że
miesięczna produkcja ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej nie przekracza 20 TJ i w
całym okresie 2006 – 2010 jest ustabilizowana na tym poziomie. Roczna produkcja ciepła na
potrzeby c.w.u. wynosi około 210 TJ. Odpowiada to średniej mocy na potrzeby c.w.u. równej
około 7 –7, 5 MW. Zgodnie z danymi MZGK moc zamówiona przez odbiorców wynosi 11,1
MW a notowana moc średnia wynosi 8 – 8,5 MW.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby własne w przeważającej części
przeznaczone jest na układy pomp obiegowych w systemie ciepłowniczym. Zapotrzebowanie
to zależne jest od warunków pogodowych oraz od tego, z którego źródła dostarczane jest
ciepło. Uwzględniając otrzymane dane oszacowano, że roczne zużycie energii elektrycznej na
potrzeby własne wynosi 6400 – 6500 MWh/rok co przy średniorocznej produkcji ciepła w
wysokości około 860 TJ daje wskaźnik 7,5 kWh/GJ. Jest to wskaźnik bardzo wysoki. W
przedsiębiorstwach

ciepłowniczych,

w

których

zainstalowane

są

przekształtniki

częstotliwości do sterowania napędami pomp obiegowych i pomp technologicznych w
ciepłowni wskaźnik ten nie przekracza 4 kWh/GJ. Jak więc widać istnieje duży potencjał
ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Nasuwa się również kolejny wniosek, że wskazana
była by budowa lokalnego układu kogeneracyjnego a wyprodukowana energia elektryczna
zużyta zostałaby na potrzeby własne a nadwyżka odsprzedana do sieci energetycznej lub
zasilałaby instalacje oświetleniowe w mieście.

Prognoza zapotrzebowania na ciepło do roku 2030.
Podjęte zobowiązania obligują Polskę do działań zapewniających zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych i racjonalizujących zużycie energii zgodnie z obowiązującymi dyrektywami
Unii Europejskiej. Implementacja tych dyrektyw może w sposób znaczący wpłynąć na
zwiększenie efektywności produkcji energii i użytkowania energii. Na wielkość zmian w
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zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe w Polsce wpływ będą miały dwa zjawiska. Z jednej
strony zwiększenie produkcji przemysłowej oraz podniesienie standardu życia mieszkańców
powodowały będą zwiększenie zapotrzebowania na energię. Jednocześnie zjawisku
zwiększania zapotrzebowania na energię towarzyszyć będzie racjonalizacja zużycie energii i
związana z tym głęboka redukcja zapotrzebowania na nią.
W najbliższych 10 – 15 latach możliwa jest dalsza redukcja wskaźnika energochłonności
do poziomu 300 kgoe/1000euro/PKB. Daje to około 15 % redukcję zużycia energii finalnej.
Czyli roczne zmniejszenie zużycia energii powinno wynosić 1 %. Założenie to jest zgodne z
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE „w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych”, w którym założono, że w okresie
9 lat zużycie energii spadnie o 9 %. Uzyskanie takiej redukcji zużycia energii nie będzie
możliwe bez ograniczenia zużycia ciepła na cele komunalno-bytowe. W Polsce od roku 1993
do 2010 zaobserwowano wyraźną redukcję zużycia energii przez odbiorców w
gospodarstwach domowych. Wielkość zużycia ciepła na cele grzewcze zależy bezpośrednio
od standardu wykonania budynku, który może być opisany wskaźnikiem jednostkowego
zużycia energii na cele ogrzewcze w trakcie sezonu grzewczego w przeliczeniu na m2
powierzchni użytkowej oznaczonego symbolem E. Przykładowo budynki budowane w latach
1979 - 88 charakteryzowały się wartością wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na
ciepło na poziomie 340 kWh/m2a, dla porównania dla obiektów powstających przed 1970 E =
170 kWh/m2a, a dla budynków wybudowanych po 1996 wskaźnik E maksymalnie wynosił
160 kWh/m2a. Oczywiście istnieją obiekty tzw. niskoenergetyczne, których zapotrzebowanie
na ciepło na cele grzewcze sięga poziomu 30-40 kWh/m2a a niekiedy 10-15 kWh/m2a , gdy
mówimy o domach pasywnych. Należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich 10-15 lat
budynki mieszkalne zostały poddane intensywnym procesom termomodernizacyjnym.
Ekonomicznie uzasadniona rewitalizacja budynku umożliwiła redukcję jednostkowego
zużycia ciepła na cele grzewcze do poziomu 110-140 kWh/m2a co odpowiada zmniejszeniu
wartości uśrednionej jednostkowego zużycia ciepła do poziomu 160 kWh/m2a. Budynki
poddane procesowi termomodernizacji w latach 90 XX wieku będą prawdopodobnie
ocieplane w celu dalszej znaczącej redukcji zapotrzebowania na ciepło.
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Rys.1.4 Wpływ termomodernizacji i rezygnacji odbiorców ciepła na moc zamówiona w
okresie 2001-2012.
Jeżeli obecny trend spadku mocy zamówionej będzie utrzymany przez najbliższe lata to
zapotrzebowanie na moc w roku 2025 wyniesie około 60-65 MW. Obecnie podział mocy
zamówionej wynosi 74,8 MW na cele c.o. i 11,1 MW na cele c.w.u. Jeżeli proporcje te będą
zachowane to należy przypuszczać, że potrzeby c.o to 53-54 MW a moc zamówiona na cele
c.w.u. spadnie do 6-7 MW czyli poniżej obecnej średniej. W latach 2009-2011 nastąpił
spadek mocy zamówionej. Jednak na spadek składały się głównie procesy modernizacyjne
ale jednocześnie podłączani byli nowi odbiorcy. W tabeli 1.2 przedstawiono zmiany mocy
zamówionej w podziale na rezygnacje i nowych odbiorców w latach 2009-2011.
Tabela 1.2 Zmiany mocy zamówione w latach 2009-2011
2009
2010
2011
Nowi odbiorcy [MW]

3,649

0,974

1,348

Obniżenie mocy [MW]

-10,289

-0,671

-1,292

Razem [MW]

- 6,64

+0,303

+0,056

W latach 2010 – 2011 spadek mocy zamówionej został zahamowany, ale na rok 2012
przewiduje się spadek o 1,4 MW.
Dalsza poprawa efektywności wytwarzania ciepła możliwa jest tylko poprzez znaczącą
modernizację oraz wymianę urządzeń ciepłowniczych na nowe. Wymagać to będzie
poniesienia wysokich nakładów finansowych. Inwestycje modernizacyjne systemów
ciepłowniczych, budowa nowych źródeł energii w większości z wykorzystaniem
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nowoczesnych technologii kogeneracyjnych i zmiana rodzaju paliwa z węgla kamiennego na
gaz ziemny i biopaliwa poprzedzona być musi wykonaniem szczegółowych prognoz
zapotrzebowania na ciepło zarówno w wymiarze lokalnych systemów ciepłowniczych jak
również w wymiarze całego kraju.
W skład zasobów mieszkaniowych Piotrkowa Trybunalskiego

wchodzi

30 235

2

mieszkań (2009 r.) o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1 811,5 mln m . W latach 2006 2010 przybyło 2130 nowych obiektów. Stopień zagęszczenia mieszkań w

Piotrkowie

Trybunalskim wynosi obecnie 2,57 mieszkańca na mieszkanie. Ludność miasta już od roku
1997 stopniowo spadała. W roku 2010 osiągnęła liczbę 77 383 osób. Zmianę liczby
ludności miasta w latach 2000–2010 oraz prognozę liczby mieszkańców do 2030 r.
przedstawiono w tabeli 3. Prognozę liczby ludności do roku 2030 wykonano na podstawie
dostępnych prognoz GUS. Prognoza demograficzna przewiduje, że do roku 2030 liczba
ludności zmniejszy się. Należy, zatem w wariancie optymistycznym zakładać, że miasto
utrzyma populacje mieszkańców na poziomie niższym niż jest to obecnie. Realistycznie
oceniając sytuację należy domniemywać, że populacja mieszkańców zachowa trend
spadkowy i uplasuje się w roku 2030 na poziomie 63-64 tys. mieszkańców.
Tabela 1.3 Liczba mieszkańców w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2000-2010
i prognoza do roku 2030 [tys.].
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2015

2020

2025

2030

81,0

81,0

80,9

80,5

80,1

79,7

79,0

78,5

78,1

77,8

77,4

74,9

71,6

67,7

63,4

Z liczbą mieszkańców jest ściśle związana powierzchnia użytkowa w budynkach przy
spadku liczby ludności nowe budynki mieszkalne będą powstawały w mniejszej ilości niż
dotychczas. Wymagania tz. dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej oraz nowe
wymagania dotyczące podniesienia standardów energetycznych w budynkach, docelowo mają
to być budynki pasywne, które wpłyną na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło. W tabeli
1.4 przedstawiono

zgodnie z danymi statystycznymi GUS

rozwój budownictwa

mieszkaniowego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2005 – 2009.
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Tabela 1.4 Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Piotrkowie Trybunalskim
2009
Mieszkania oddane do użytku

392

[szt.]
Nowa powierzchnia użytkowa

31,645

[tys.m2]
Średnia powierzchnia mieszkania

80,7

2

[m ]
Przyjmując założenie, że wzrost budownictwa mieszkaniowego w latach następnych
będzie na poziomie z roku 2009 – 31,6 tys.m2 nowych powierzchni można oszacować
zapotrzebowanie na ciepło w nowych budynkach. Standardowe zapotrzebowanie na ciepło
może wynieść w mieście około 170 kWh/m2*rok. Obowiązujący obecnie standard to 90
kWh/m2*rok

dla

budynków

wielorodzinnych

i

100

kWh/m2*rok

dla

budynków

jednorodzinnych. Przyjmując, że standard energetyczny nowych budynków nie powinien być
wyższy niż 60 kWh/m2*rok można obliczyć zapotrzebowanie na ciepło w nowo wznoszonych
budynkach. Dla wariantu optymistycznego 31,6 tys.m2 nowej powierzchni rocznie i wariantu
pesymistycznego 20 tys.m2 nowej powierzchni rocznie, zwiększenie zapotrzebowania na
ciepło wyniesie od 4,3 do 6,8 TJ to jest od 0,4 do 0,6 %. Uwzględniając wskaźnik stosunku
sprzedanego ciepła do mocy zamówionej, który jest równy 6,26 TJ/MW, będziemy mieli
roczny przyrost mocy dla nowych obiektów od 2,4 do 3,8 MW. Należy jednak uwzględnić, że
w najlepszym przypadku tylko 40 % nowych mieszkań będzie podłączonych do sieci
ciepłowniczej. Daje to wzrost w wysokości mocy zamówionej jedynie 1 – 1,5 MW rocznie.
W analizie należy jeszcze uwzględnić spadek zapotrzebowania na ciepło u odbiorców
dotychczasowych, który może wynieść do 1 % rocznie. Założenie to jest zgodne z
przytoczona wcześniej dyrektywą dotycząca efektywności energetycznej i ustawą, która
właśnie została przyjęta przez polski Sejm. Dodatkowo wzrost ceny za ciepło spowodowany
wzrostem kosztów produkcji (opłata za emisję dwutlenku węgla, cena paliwa) mogą wpłynąć
na działania odbiorców polegające na dalszej redukcji zapotrzebowania na ciepło w wyniku
dalszych lub ponownych procesów termomodernizacyjnych a w skrajnych przypadkach na
odłączenie się od sieci. Przy zachowaniu dotychczasowego średniego tempa rozwoju
budownictwa w mieście w okresie do roku 2025 należy się liczyć w wariancie optymistyczny
ze zmniejszeniem mocy zamówionej do poziomu 70-75 MW, a przy mniejszym rozwoju
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budownictwa w mieście (wariant pesymistyczny)

należy liczyć się ze spadkiem

zapotrzebowania na moc cieplną do około 65 MW w okresie do 2025 roku.

2. Opis stanu technicznego systemu ciepłowniczego w zakresie
ciepła

źródeł

W Piotrkowie Trybunalskim znajdują się dwie ciepłownie C1 i C2, obie wyposażone w kotły
wodne typu WR-25. Są to kotły wodne, z rusztem mechanicznym opalane miałem węgla
kamiennego o wartości opałowej 20-23 000 kJ/kg. Ich moc nominalna to 29,07 MW (25
Gcal/h), a sprawność nominalna to 83% (dla kotłów produkowanych w latach 80-tych ub.
wieku)
Ciepłownia C-1.
Kotłownia wyposażona jest w 3 kotły WR-25. Budowę najstarszego kotła K-3 (WR-25-014)
rozpoczęto w 1981r, a rozpoczęto jego eksploatację w 1989r. Kocioł jest w słabym stanie
technicznym , gdyż jego obecna sprawność to około 75 - 78 %. W kotle usunięto
podgrzewacz powietrza. W roku 2000 wymieniono mu ekran przedni – dolny, w 2003r. ekran
przedni górny, w roku 2006 gródź z ekranami bocznymi i ekran tylni. Według informacji
uzyskanych z ciepłowni do wymiany kwalifikują się pęczki konwekcyjne i kanały spalinowe.
Kotły K1 i K2 – rok rozpoczęcia budowy to 1984, uruchomienia to 1989r. Kocioł K-1 (WR25-013) pracuje bez podgrzewacza powietrza. Jego sprawność wynosi około 75 – 78 %. W
roku 2003 wymieniono ekran przedni, w 2004 ekrany boczne, w 2005r ekran tylny i gródź.
Do wymiany kwalifikują się pęczki konwekcyjne, ruszt i kanały spalin.
Kocioł K-2 (WR-25-013) również pracuje bez podgrzewacza powietrza. Jego sprawność
wynosi około 75 – 78 %. W roku 2002 wymieniono ekran przedni, w 2005 ekrany boczne i
gródź, w 2008r ekran tylny. Do wymiany kwalifikują się pęczki konwekcyjne i kanały spalin.
Kotłownia posiada własny odgazowywacz termiczny oraz odpowiedni układ pomp,
montowanych w okresie powstawania źródła. Ciepłownia zasila sieć miejską oraz zakładową
FMG „Pioma” poprzez odrębny układ kolektorów.
Ciepłownia C-2.
W ciepłowni tej znajdują się dwa kotły typu WR-25. Kotłownia ta zasila w ciepło odbiorców
z m.s.c.
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Kocioł K-1.
Rok budowy – 1980, rok rozpoczęcia eksploatacji -1982, sprawność osiągalna – 75 – 78 %.
Kocioł pracuje bez podgrzewacza powietrza (usunięty w 1988 r). W roku 1990 i 1993
wymieniono odcinki rur ekranu przedniego i gródź środkową. W 1995 r. wymieniono
wężownice podgrzewacza wody i przeprowadzono trawienie kotła. W 1998 zamontowano
indywidualne strefy podmuchu, a w 2007 r zamontowano falowniki do napędu rusztów.
Kocioł K2.
Rok budowy – 1981, rozpoczęcie eksploatacji -1983r. Sprawność osiągalna 75%.
W 1988r usunięto z kotła podgrzewacz powietrza. W 1992 r wymieniono gródź środkową. W
1998r wymieniono wężownice podgrzewacza wody i rury ekranu tylnego. W 1998r
zamontowano indywidualne strefy podmuchu. W roku 2007 zamontowano falowniki do
napędów: wentylatorów powietrza i spalin, układu odżużlania i napędu rusztów.
Źródło posiada własny odgazowywacz termiczny oraz odpowiedni układ pomp zamontowany
w trakcie budowy ciepłowni. Zasila w ciepło odbiorców z m.s.c. Ciepłownie C-1 i C-2
pracują na wydzielone fragmenty sieci. Podział sieci następuje na zasuwach w komorach
ciepłowniczych. Podział ten może być zmieniany.

Opis stanu obecnego kotłów typ: WR-25.
Zostały wyprodukowane w okresie 1980-1984, a uruchomione pomiędzy 1982 a 1989r.
Można przyjąć że ich konstrukcja jest bardzo zbliżona, gdyż w tamtym czasie producenci
wykonywali te jednostki według jednej dokumentacji.
Ciśnienie obliczeniowe to 2,5 MPa przy temperaturze maksymalnej 155oC. Wydajność
maksymalna trwała wynosi 25*106kcal/h (29,097 MW).Temperatura wody zasilającej:
minimum +55oC, maksymalnie +80oC.Natężenie przepływu wody – 365 m3/h. Opory
przepływu to około 35 m H2O (3.5 bar). Pojemność wodna wynosi 12 m3. Powierzchnia
ogrzewana 1279,2 m2. Węgiel 5500 kcal/kg (23000kJ/kg)- około 6000 kg/h przy nominalnej
mocy. Sprawność gwarantowana – 83%. Ruszt Rtp2x2,5x700 (taśmowy podwójny). Kocioł
jest jednostką 3 –ciągowa. W III ciągu znajdował się podgrzewacz powietrza, usunięty z
kotłów przed rokiem 1990. Każdy kocioł wyposażony jest w wentylatory powietrza I i II, oraz
w wentylatory spalin.
Sądząc po datach remontów i ich zakresie oraz doświadczeń autorów opracowania w ocenia
stanu technicznego kotłów WR stan kotłów w ciepłowniach można w przybliżeniu opisać:
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 ruszt silnie poodkształcany;
 bardzo duże ceramiczne sklepienie przednie (duża masa, duża grubość) – powolny
proces rozgrzewania i chłodzenia kotła (aby go nie uszkodzić). Sklepienie
prawdopodobnie lekko popękane;
 ekrany klasyczne (nie ściany szczelne);
 trudno ocenić stan obmurza za orurowaniem, ale po ponad 20 latach pracy (kotłownia
C-1) i około 30 (kotłownia C-2) ich stan nie jest najlepszy;
 obmurze w komorze spalania miejscami pouszkadzane

(np. przy włazach

kontrolnych);
 na wymienniku środkowym lokalne uszkodzenia przewiązek spinających rury;
 sklepienie dopalające oraz lej żużlowy- ślady zużycia niewielkie;
 kocioł posiada kryzy regulujące rozpływy w części przepływowej;
 nieszczelne drzwiczki i otwory rewizyjne, a w kotle występuje nadciśnienie (widoczne
ślady pyłu i sadzy);
 kocioł nieszczelny – widoczne w różnych miejscach ślady pyłu i sadzy;
 podawanie powietrza pierwotnego bez możliwości realnej regulacji (klapy które są
realnie regulują dwustawnie: otwarte lub zamknięte) – poza kotłami w ciepłowni C-2;
 żużel odprowadzany do wanny żużlowej i gaszony na mokro – zły stan lejów
żużlowych, możliwe nieszczelności;
 przesypy opału zamykane zasuwami i odprowadzane w stanie suchym (okresowo) do
wózków przez obsługę (pylenie);
 klasyczny układ odpylania (cyklony)- miejscami nieszczelne (korozja i erozja),
podobnie kanały spalin,
 wentylatory spalin z układami łopatek wstępnego zawirowania;
 silniki wentylatorów bez możliwości płynnej regulacji (poza kotłem nr 2 w ciepłowni
C-2);
 pompy główne bez możliwości płynnej regulacji, bardzo prawdopodobne że
przewymiarowane.
Sprawność osiągalna kotłów w aktualnym stanie to około max.78%.
Należy przyjąć, że każdy z kotłów przepracował 150 000 do 200 000 godzin (przy
projektowanych 100 000). Kwalifikuje je to do generalnego remontu i modernizacji.
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Niskie sprawności poza sprawnością (a właściwie niesprawnością kotła) mają swoje źródło w
dopasowaniu do mocy zamówionej. W okresie zimowym ciepłownia C-1 miała obciążenie
średnie od 29 MW (2001r) do 22MW (2010r) przy mocy zainstalowanej rzędu 87 MW.
Ciepłownia C-2 od 15,8 MW do 19,1 MW przy mocy zainstalowanej 58 MW - jest to od 25
do 33% mocy zainstalowanej. Wydaje się, że jest to w miarę poprawne (brak dokładnych
danych z okresów pracy przy największych obciążeniach). Znaczące problemy pojawiają się
w obu źródłach latem. Przyjmując że okres letni to 15% produkcji ciepła otrzymano średnie
moce w okresie letnim w wysokości od 7.1 – 8,5 MW.

Rys. 2.1 Zmiennośc rocznej produkcji ciepła w ciepłowniach C-1 i C-2 w latach 2001-2010.
Eksploatacja źródeł z tak niskimi mocami w okresie letnim generuje z jednej strony
wysokie straty co obniża znacząco średnioroczną sprawniość wytwarzania, z drugiej może
być przyczyną uszkodzeń końcowych powierzchni wymiany ciepła i kanałów spalinowych w
związku z możliwością wykraplania się pary wodnej (wychłodzenie przy niskich mocach).
Eksploatacja tych źródeł napotka w najbliższych latach następujące problemy:
- konieczność zakupów praw do emisji, gdyż ze względu na niskie sprawności ciepłownie nie
zmieszczą się w przyznanych limitach. Spowoduje to znaczący wzrost kosztów ciepła;
- przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji pyłów, co może skutkować wnioskiem o
zamknięcie źródeł (a w konsekwencji koniecznością budowy układów odpylania bez
dostosowania źródeł do potrzeb, a ponadto koniecznośc płacenia kar za nadmierną emisję).
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Możliwy zakres modernizacji.
Modernizacja rusztu, skrzyni powietrznej i układu podawania powietrza pierwotnego.
Zakres modernizacji obejmuje:
a/ wymianę rusztowin na nowe, o zwiększonym oporze przepływu powietrza. Takie
rusztowiny powodują, że wypalenie paliwa nie wpływa znacząco na spadek oporów
przepływu powietrza, a więc ilość powietrza jest proporcjonalna do wielkości ciśnienia
podawanego do danej strefy. Upraszcza to sposób regulacji i obniża jej koszty.
b/ zwiększenie ilości stref podawania powietrza, wymianę istniejących klap regulujących
ilość podawanego powietrza do poszczególnych stref. Zwiększenie ilości stref podawania
powietrza powoduje, że jest znacznie większa możliwość regulacji ilości powietrza
podawanego do spalania oraz dokładniejsza regulacja jego ilości. Montaż nowoczesnych
„klap” regulacyjnych, posiadających

zbliżoną do liniowej charakterystykę regulacyjną

(wydajność [m3/s] w funkcji stopnia otwarcia klapy (np. kąt uchylenia klapy)) pozwala na
stosunkowo precyzyjną regulację ilości podawanego powietrza pierwotnego co pozwala na
znaczące obniżenie współczynnika nadmiaru powietrza, a co za tym idzie obniżenie straty
wylotowej kotła (największa ze strat).
c/ uszczelnienie skrzyń powietrznych, uszczelnienie bocznych powierzchni rusztu.
Uszczelnienia te powodują z jednej strony brak przedmuchów powietrza pierwotnego z
poszczególnych stref, z drugiej spadek strat „przesypu” ( przesypywanie się drobnych frakcji
paliwa do skrzyń powietrznych). Powoduje to z jednej strony wzrost dokładności regulacji
ilości powietrza, z drugiej znacząco zmniejsza wielkość straty niecałkowitego spalania.
Modernizacja komory spalania (ściany szczelne, sklepienia), modernizacja układu
przepływowego kotła, likwidacja kryzowania.
Zakres modernizacji obejmuje:
a/ wymianę ścian na ściany membranowe (gazoszczelne) w obrębie komory spalania,
na stropie i w II ciągu;
b/ znaczące zmniejszenie sklepienia zapłonowego w stosunku do istniejącego, sklepienie z
rurami chłodzącymi w obmurzu celem kontroli temperatury sklepienia ( i temperatury w
komorze spalania), ceramiczna wykładzina tylko na początku komory spalania dla
zapewnienia lepszego zapłonu paliwa. W dalszej części komory zamiast wykładziny
ceramicznej – orurowanie – celem obniżenia temperatury spalania i w konsekwencji
zmniejszenia emisji NOx.

15

c/ Nowy układ hydrauliczny kotła powinien być przystosowany do pracy bez kryz
regulacyjnych. Powoduje to zmniejszenie spadku ciśnienia wody w kotle z około 3.5 bar na
około 1,8 bar (18 m H2o).
d/Nowy układ hydrauliczny posiada również zwiększoną powierzchnię wymiany
ciepła. Pozwala to na osiąganie wyższych mocy wyjściowych, wyższych sprawności kotła w
całym zakresie pracy, większego zakresu pracy i niższej temperatury spalin na wylocie z
kotła.
Układ paliwowy.
Możliwe rozwiązania to:
a/ automatyczna regulacja położenia warstwownicy w miejsce ręcznej;
b/ tzw. wózek rewersyjny zapewniający bardzo równomierną warstwę paliwa na ruszcie.
Niestety istniejące rozwiązania sprzyjają zawieszaniu się węgla w koszu w przypadku
jego zwiększonej wilgotności co powoduje kłopoty eksploatacyjne.
Układ podawania powietrza wtórnego.
Układ ten istniał w kotłach WR, ale najczęściej był nieużywany. Pozwala on na dokładną
regulację ilości powietrza niezbędnego do spalania. Powietrze pierwotne jest podawane do
poszczególnych stref w ogólnej ilości λ =1-1.2. reszta powietrza do około λ=1.4-1.5 jest
podawana jako powietrze wtórne. Odpowiednie ukształtowanie dysz powietrza II, ich
rozmieszczenie i ilość podawanego powietrza powodują nie tylko doprowadzenie tlenu
niezbędnego do poprawnego spalania, ale również dobre wymieszanie gazów w komorze
spalania, co powoduje ujednolicenie ich składu i obniżenie temperatury. Istnieje również
możliwość domieszania pewnej ilości spalin do powietrza II co powoduje obniżenie
współczynnika nadmiaru powietrza. Często w nowszych rozwiązaniach wykorzystuje się
(zwłaszcza przy niższych obciążeniach) rozwiązanie polegające na pobieraniu spalin z
ostatniej strefy podmuchowej i mieszanie z powietrzem II. Powoduje to dobre wymieszanie
gazów w komorze spalania i jednocześnie usuniecie obszarów o zbyt wysokim stężeniu tlenu.
Skutkiem tego jest możliwość utrzymania współczynnika nadmiaru powietrza na niskim
poziomie przy zapewnieniu zupełnego spalania ( pomijalna ilość CO w spalinach przy
współczynniku nadmiaru powietrza rzędu λ=1.3-1.4).
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Modernizacja układu odprowadzania spalin.
W zakres tego zagadnienia wchodzi płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatora
spalin (montaż falownika połączony z usunięciem kierownic wlotowych dla zmniejszenia
oporów przepływu na wlocie do wentylatora). Pozwala to na płynną regulację tak ilości
przetłaczanych spalin jak i na utrzymywaniu podciśnienia w komorze spalania na zadanym
poziomie.

Modernizacja instalacji odpylania spalin.
Istniejący układ odpylania oparty jest na cyklonach. Jego sprawność jest w chwili obecnej na
takim poziomie, że wzrost wymagań co do czystości spali (dyrektywa IED) spowoduje
konieczność wymiany układu odpylania. Montaż nowoczesnego układu odpylania (np.
cyklofiltr CF produkcji Ecoinstal Kościan) pozwala na obniżenie emisji pyłów z kotłów
węglowych z rusztem mechanicznym do poziomu poniżej 100 mg pyłu/Nm3 przy 6%
zawartości O2 w spalinach.
Obniżenie temperatury wylotowej spalin.
Obniżenie temperatury wylotowej spalin powoduje (podobnie jak i szczelny kocioł)
zmniejszenie straty wylotowej (kominowej) kotła. Jest to największa ze strat kotła. Z drugiej
strony nadmierne jej obniżenie (poniżej punktu rosy ) powoduje przyspieszoną korozję
powierzchni wymiany ciepła w II ciągu oraz korozję kanałów spalinowych i samego komina.
Dobór optymalnej temperatury spalin wylotowych z kotła jest bardzo istotny. Za wysokageneruje stratę wylotowa. Za niska - powoduje korozję w samym kotle, w przewodach
spalinowych lub w kominie. Temperatura spalin zmienia się wraz ze zmianą wielkości
obciążenia kotła i z temperaturą powietrza zewnętrznego. Latem można dopuścić niższą
temperaturę spalin, gdyż nie ulegną one już tak dużemu schłodzeniu tak w przewodach
spalinowych jak i w kominie.
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Rys. 2.2. Wodny punkt rosy.
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Rys.2.3.Kwasowy punkt rosy w kotłach na węgiel kamienny.
Obszar pomiędzy krzywymi to przybliżony zakres występowania kwasowego punktu rosy.
Należy również pamiętać, że w spalinach poza tlenkami siarki znajdują się tez inne gazy,
które w połączeniu z woda (rosa) mogą dawać kwaśny odczyn rosy osadzającej się na
ściankach przewodów spalinowych. Są to CO2, CO, HCl, HF, tlenki azotu (NOx).Nawet
niewielkie ich ilości mogą podwyższać korozyjność kwaśnej rosy.
W kotłach WR-25 występował podgrzewacz powietrza. Wymiennik ten powodował, że
powietrze podawane do komory spalania miało wysoką temperaturę, co sprzyjało
powstawaniu wysokiej temperatury w procesie spalania, a co za tym idzie – emisji NOx.
Obecne doświadczenia w eksploatacji kotłów WR-25 wskazują na zasadne wyeliminowanie
tego wymiennika, a zastąpienie go wymiennikiem woda-spaliny o regulowanej wielkości
przepływu tak, aby temperatura wylotowa spalin nie spadała poniżej temperatury
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dopuszczalnej. Najlepsze rozwiązanie to sterowanie pracą tego wymiennika w funkcji
temperatury spalin za kotłem lub na wylocie z komina (zależnie od rozwiązań stosowanych
w danej kotłowni), a jeszcze lepiej jest prowadzić proces sterowania w funkcji temperatury
kwaśnego /kwasowego punktu rosy. Jednak to rozwiązanie jest drogie, gdyż czujnik
temperatury punktu rosy jest drogi. Jednak takie rozwiązanie pozwala na optymalizację
temperatury wylotowej a co za tym idzie na znaczący wzrost sprawności kotła.
Modernizacja układów pomiarowych i regulacyjnych kotła.
Jest to ostatni etap modernizacji kotła. Wymaga on, aby kocioł był już chociaż częściowo
zmodernizowany, gdyż jest to niezbędne dla prowadzenia prawidłowego procesu spalania tak
przy stałych jak i zmiennych stanach ruchowych kotła (jego obciążeniach). System
automatycznego sterowania kotłem powinien zapewniać:
a/ bezpieczną pracę jednostki w zakresie ustalonym z UDT (minimalny i maksymalny
przepływ wody w kotle, minimalne i maksymalne ciśnienie na zasilaniu, kotła, minimalna i
maksymalna temperatura wody zasilającej oraz maksymalna temperaturę wody na wyjściu z
kotła);
b/ regulację mocy cieplnej kotła zgodnie z zadaną wartością,
c/ optymalizację warunków spalania dla uzyskania maksymalnej sprawności cieplnej przy
zadanych warunkach pracy;
d/ optymalizację pracy urządzeń kotłowych (pompy, wentylatory, napędy pomocnicze) dla
minimalizacji zużycia energii elektrycznej;
e/ automatyczny proces odstawiania kotła w stanach awaryjnych;
f/ pomoc obsłudze przy uruchamianiu kotła tak ze stanu zimnego jak i gorącego.
Wymiana odgazowywacza atmosferycznego na podciśnieniowy.
Doświadczenia firm ciepłowniczych które dokonały takiej wymiany wskazują, że zużycie
ciepła na potrzeby odgazowania spada dwukrotnie, co powoduje że opłacalność takiego
rozwiązania jest duża.
Oszacowanie kosztów modernizacji kotła WR-25
Dokładne podanie realnych kosztów modernizacji kotła (lub raczej dla określonego zakresu
modernizacji) jak i efektów z tytułu danej modernizacji jest trudne, gdyż zależy od wpływu
wielu czynników i samego zakresu modernizacji. Należy jeszcze zauważyć, że różna jest też
sprawność gwarantowana (często niższa od realnie uzyskiwanej na nowym kotle).
Przykładowo SEFAKO gwarantuje sprawność 86%, podczas gdy kotły uzyskują 90%.
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Dlatego też do obliczeń należy przyjąć wartość gwarantowaną. Uzyskanie lepszej sprawności
jak też niższych kosztów w wyniku postępowania przetargowego będą tylko polepszały
wyniki (niższy niż obliczony prosty czas zwrotu SPBT). Obliczenia kosztów i osiągniętych
korzyści przeprowadzono uśredniając i unifikując koszty i zyski dla 7 przeprowadzonych
modernizacji różnych kotłów WR-25
Przykładowe koszty modernizacji kotła WR-25 mogą wynosić:


część ciśnieniowa + palenisko+ AKPiA –około 5 mln PL;



instalacja odpylania (pył <100 mg/Nm3 ) –około 2 mln PLN;



instalacja odsiarczania i odpylania (pył <25 mg/Nm3, SO2<250 mg/Nm3)- około5,1
Sefako – (2011 r) : część ciśnieniowa + palenisko+ AKPiA –około 5 mln



instalacja Denox (katalityczna SNCR) NOx<200 mg/Nm3 – 0,8 mln PLN

Założenia i wyniki obliczeń.
Pełna modernizacja – szacunkowy koszt to 7,0 mln PLN. Zysk na sprawności to
wzrost sprawności z 76,5% ( średnia z 75 i 78%) do 86%. Przykładowe obliczenie prostego
czasu zwrotu dla takiej modernizacji Uwzględniając tylko pracę w okresie zimowym (29
MW, 4000 h/a oraz paliwo 22000 kJ/kg otrzymuje się zysk na paliwie 2740,95 t/a co przy
cenie 420 PLN/t węgla (aktualna na rynku) daje 1,151 mln PLN/a, czyli prosty czas zwrotu
SPBT= 6,1 roku. Przy cenie węgla 340 PLN/t (aktualna cena za jaką kupowany jest węgiel)
daje to zysk 931 900 zł/a . Wówczas prosty czas zwrotu inwestycji wynosi około 7.6 roku.
Jeśli uwzględnić zysk na energii pompowania po rozkryzowaniu kotła, przy
założeniach: sprawność pompy kotłowej przed modernizacją 78% ,sprawność silnika 88%;
przepływ przez kocioł – średnio 350 t/h ,opory kotła przed modernizacją 3,5 bar, po
modernizacji 1,8 bar. Otrzyma się zmniejszenie mocy elektrycznej pobieranej z sieci w
wysokości 26,48 kW. Przyjmując czas pracy pompy w wysokości 5000 h/a (sezon grzewczy)
oszczędność energii finalnej wyniesie 132400 kWh. Co przy cenie za energię elektryczną w
wysokości 0.4 PLN/kWh daje zysk w wysokości 52 960 PLN/a.
Wzrost kosztów podawania powietrza I i II z tytułu wzrostu oporów układu i większej
ilości powietrza i spalin nie przekroczy 10 000 PLN/a. Spadnie natomiast zużycie energii
przez wentylator odciągowy ze względu na mniejszy współczynnik nadmiaru powietrza
(mniejszą ilość spalin, bo dokładna kontrola procesu spalania i brak podsysania fałszywego
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powietrza). Należy przyjąć minimalne oszczędności w kosztach energii elektrycznej na
12 000 PLN/a.
W załączniku 1 przedstawiono możliwe warianty modernizacji o różnym zakresie prac.

3. Analiza wpływu dyrektyw europejskich na obecną i przyszłą
sytuację systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim
Wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska przyjęła na siebie szereg
zobowiązań wynikających z Dyrektyw Europejskich. Dyrektywa jest wiążąca w swoim
zakresie, w państwach członkowskich, do których jest kierowana. Pozostawia jednak
krajowym władzom wybór formy i metod wdrożenia do prawa krajowego postanowień danej
dyrektywy. Dla polskiego sektora energetycznego szczególne znaczenie mają dyrektywy
związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery.
Rada Europejska w marcu 2007 r. zdecydowała, że Wspólnota Europejska do roku
2020 zmniejszy emisję CO2 o 20% w stosunku do 1990 r., o 20% zmniejszy zużycie energii
oraz o 20% zwiększy udział energii odnawialnej. Ustanowiono program (3 razy 20):
 redukcję emisji CO2 o 20%,
 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poziomu 20% całkowitego
zapotrzebowania na energię (Polska realizuje je w wysokości 15 %),
 wzrost o 20% efektywności energetycznej.
Dyrektywa 2009/29/WE zmienia dyrektywę o handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (2003/87/WE). Celem dyrektywy jest przejście z systemu wydawanych
obecnie bezpłatnie uprawnień do emisji do osiągnięcia całkowitej likwidacji przydziałów
bezpłatnych uprawnień w roku 2027. Proces ten ma zachodzić stopniowo. Począwszy od roku
2013 równolegle do istniejącego systemu ma funkcjonować system aukcyjny, a liczba
wydawanych uprawnień ma ulegać zmniejszeniu od 80 % w sposób liniowy o 5,71 % rocznie
tak aby w roku 2027 bezpłatny przydział wynosił 0. Od 2013 roku państwa członkowskie
mają sprzedawać na aukcji wszystkie uprawnienia, które nie są przydzielone, jako bezpłatne,
a 50% dochodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień na aukcjach ma być przeznaczane na
inwestycje proekologiczne lub zwiększanie efektywności energetycznej danego kraju.
Wytwórcy energii elektrycznej począwszy od 2013 roku mają jedyną możliwość uzyskiwania
potrzebnych uprawnień do emisji – na aukcji. Bezpłatne uprawnienia przydziela się sieciom
ciepłowniczym zasilających tak zwanych odbiorców komunalnych, jak również kogeneracji o
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wysokiej sprawności, określonej w dyrektywie 2004/8/WE, w celu zaspokojenia
ekonomicznie uzasadnionego popytu, w odniesieniu do wytwarzania energii cieplnej lub
chłodu. W każdym roku następującym po roku 2013 całkowity przydział uprawnień dla takich
instalacji w odniesieniu do wytwarzania energii cieplnej jest korygowany współczynnikiem
liniowym. Ilość przyznanych bezpłatnych uprawnień dla systemu ciepłowniczego w roku
2013 wyniesie 80%, ale jeżeli uwzględni się tak zwany benchmark paliwowy w stosunku
do wysokosprawnego wytwarzania ciepła to realna wysokość bezpłatnego przydziału to 48%
potrzeb. W latach 2013-2026 obowiązywać będą dwie metody określania przydziału
bezpłatnego limitu emisji CO2. Metoda odniesiona do średniej rzeczywistej emisyjności
źródeł z lat 2008-2012. Czyli w przypadku MZGK w Piotrkowie Trybunalskim wynosić będą
około 100 tys. Mg CO2. Wartość ta obniżona będzie do 80 % i przydział bezpłatnych
uprawnień do emisji CO2 wyniesie 80 tys. Mg. W każdym kolejnym roku przydział ten będzie
zmniejszany o 5,7%.Jednocześnie obowiązywać będzie druga metoda obliczania przydziału
bezpłatnej emisji tak zwany „benchmark gazowy”, w którym przydział bezpłatnych
uprawnień do emisji CO2 wynosi tylko 48 % wartości bazowej, czyli w przypadku MZGK
wyniósł by w roku 2013 tylko 48 tys. Mg. W następnych latach spadek bezpłatnego
przydziału będzie wynosił 3,42 % rocznie. Na przełomie lat 2017 – 2018 nastąpi zrównanie
bezpłatnych przydziałów obliczonych dwiema metodami i będzie możliwość przyjęcia
wariantu korzystniejszego. Zależność tę przedstawiono na rysunku 3.1.

Rys.3.1 Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dla MZGK
w Piotrkowie Trybunalskim (czerwone punkty).
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Konieczność nawet częściowego zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla
znacząco zwiększy koszty wytwarzania w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach.
Szczególnie istotny jest tu wzrost kosztów wytwarzania ciepła. Zbyt duża podwyżka cen
ciepła, która zrekompensowałaby wzrost kosztów wytwarzania, w rejonach, gdzie jest
dostępna sieć gazowa, może spowodować masowe odłączanie się odbiorców od sieci
ciepłowniczej i przejście na ogrzewanie gazowe. Możliwą granicę wzrostu cen określa, zatem
koszt ogrzewania gazowego.
Drugą dyrektywą, która będzie miała istotny wpływ na polskie ciepłownictwo jest
dyrektywa o emisjach przemysłowych (Directive of the European Parliament and of the
Council on industrial emissions – Dyrektywa IED) – projekt opublikowany został w Brukseli
21 grudnia 2007 r., a w dniu 7 lipca 2010 r. przyjęta została przez parlament europejski.
Dyrektywa ta zmienia obowiązujące obecnie dyrektywy w obszarze dotyczącym instalacji
spalania. Dyrektywa znacząco zaostrza dopuszczalne standardy emisji dwutlenku siarki,
tlenków azotu i pyłu oraz wprowadza powszechny zakres agregacji instalacji spalania (np.
kotłów), z których spaliny odprowadzane są przez jeden komin, a nawet zlokalizowane
w bliskim sąsiedztwie. Dyrektywa wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku, ale źródła
zasilające systemy ciepłownicze będą musiały spełnić wymagania dyrektywy dopiero
w roku 2023. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że dyrektywie podlegają źródła
o mocy w paliwie większej od 50 MW, a pojedyncze instalacje o mocy w paliwie
nie mniejszej niż 15 MW. Zgodnie z proponowanymi zapisami dyrektywy pojedyncze
instalacje (kotły, turbiny gazowe) o mocy w paliwie mniejszej niż 15 MW nie podlegają
agregacji i są wyłączone z działania dyrektywy. W okresie po roku 2022, a w zasadzie od
roku 2020 wystąpi konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na modernizację instalacji
spalania tak, aby dostosować instalacje do spełnienia wymagań dyrektywy IED związanych z
emisją zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, pył) do atmosfery. Spowoduje to wzrost
kosztów produkcji ciepła, a co za tym idzie – znaczny wzrost ceny ciepła dla odbiorców.
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Tabela 3.1 Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń.
Emisja SO2 mg/Nm3
Moc

termiczna

źródła

Dyrektywa

[MWth]

2001/80/WE

50-100

2000

Polska

IED

BAT

1500

400

150 - 400

300

90 - 300

30 (25)

5 - 30

Emisja NOx mg/Nm3
50-100

600

600

Emisja pyłu mg/Nm3
5 – 50

400 (100)*

400 (100)*

Zjawisko to może ze szczególną ostrością wystąpić w małych i średnich systemach
ciepłowniczych. Dodatkowym zjawiskiem może być rezygnacja części odbiorców z ciepła
sieciowego, co przyczyni się do dalszego ograniczenia produkcji ciepła i zmniejszenia
wyników finansowych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mimo, że dyrektywa IED dotyczyć
będzie instalacji powyżej 50 MW i pojedynczych jednostek o mocy w paliwie większej od 15
MW to, aby zachować należytą konkurencję pomiędzy źródłami, wprowadzone zostaną
prawdopodobnie przepisy krajowe, związane z emisjami zanieczyszczeń do atmosfery, które
będą zbliżone lub takie same jak dla źródeł objętych dyrektywą. Obie obecnie eksploatowane
w Piotrkowie Trybunalskim ciepłownie „C1” i „C2” będą zobligowane do wdrożenia
dyrektywy. Budowa nowej instalacji odpylania spalin o wysokości emisji pyłu mniejszym niż
100 mg/Nm3 odniesionym do 6 % zawartości tlenu w spalinach będzie musiała być
zrealizowana do końca roku 2016. A następnie do roku 2023 wysokość emisji pyłu nie może
być wyższa niż 30 mg/Nm3. Do roku 2023 konieczna będzie budowa wysokowydajnych
instalacji odsiarczania i odazotowania.
Kolejne dyrektywy, które będą miały znaczący wpływ na systemy ciepłownicze
to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki
energetycznej budynku, będzie ona nowelizowana w kierunku dalszego ograniczania zużycia
ciepła na cele grzewcze. Istniejące budynki, które nie zostały jeszcze poddane procesowi
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termomodernizacji, będą sukcesywnie ocieplane, co spowoduje ograniczenie zapotrzebowania
na ciepło.
Mając na uwadze główne cele polityki energetycznej Polski oraz wymagania
narzucone przez dyrektywy europejskie, należy określić jakie są możliwości rozwoju systemu
ciepłowniczego i jakie należy podjąć działania, aby w okresie następnych 20 – 40 lat
zapewnione było bezpieczeństwo dostawy ciepła do odbiorców, a cena za ciepło była
akceptowalna społecznie i konkurencyjna w stosunku do innych paliw i rodzajów energii.
Należy stwierdzić, że bez modernizacji istniejących źródeł ciepła pod kątem
zwiększenia sprawności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ewentualnej
budowy nowych wysokosprawnych instalacji energetycznych nie będzie możliwe
zabezpieczenie pewności dostaw ciepła dla miasta. Budowa nowych instalacji energetycznych
będzie bazowała na trzech rodzajach technologii. Są to instalacje kogeneracyjne,
wykorzystanie paliw odnawialnych (biopaliwa) do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz
wykorzystanie odpadów komunalnych, jako pewnego rodzaju paliwa odnawialnego.

4. Opracowanie założeń do modernizacji źródeł ciepła pracujących dla
systemu ciepłowniczego
Obliczenia wykonano dla kilku wariantów. Wariat 0 jest tzw. wariantem bazowym,
czyli symulacją produkcji i przepływów finansowych w MZGK w Piotrkowie Trybunalskim
w

roku

2009.

Pozostałe

warianty

wprowadzają

nowe

rozwiązania

rozbudowy

dotychczasowych źródeł ciepła o układy wytwarzania ciepła a także energii elektrycznej w
systemie skojarzonych. Do obliczeń wykorzystano program Energy-Pro (Energi – og
Miljodata (EMD) Aalborg Denmark 2002).
Symulację pracy układów ciepłowniczych przeprowadza się dla warunków zapotrzebowania
na ciepło w systemie ciepłowniczym dla roku odniesienia, czyli 2009. Dla każdego wariantu
szacowany jest zysk operacyjny w oparciu o dane z bilansu zysków i strat z roku odniesienia.
Niezbędne dane wejściowe są następujące:


zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym,



krzywa zapotrzebowania na ciepło zdefiniowana została w zależność od średniej
temperatury miesięcznej w roku bazowym,
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zapotrzebowanie własne na energię elektryczną,



parametry paliwa,



ceny sprzedaży,



bilans zysków i strat.

W obliczeniach i analizach przyjęto następujące dane finansowe:
Instalacja do odsiarczania WR 25 0,2 mln zł/MW = 6mln zł. (400mg/Nm3)
Odpylanie WR-25 0,1 mln zł/ MW = 3 mln. zł (30 mg/Nm3)
Odazotowanie WR-25 3 mln.zł (400 mg/Nm3)
Emisyjność
Węgiel kamienny 94,5 kg CO2/GJ w paliwie. Do obliczeń przyjęto wskaźnik 89,9 kg CO2/GJ
jaki obliczono z danych dostarczonych przez MZGK.
Gaz ziemny 54 kg CO2/GJ w paliwie
Zrębki 0 kg CO2/GJ w paliwie.
MZGK w Piotrkowie Trybunalskim dostał przydział bezpłatnych uprawnień do emisji w
latach 2008 –2012

w wysokości

122 tys.Mg . Rzeczywiste wykorzystanie przydziału

wynosiło około 100 - 101 tys.Mg CO2. Do dalszych analiz przyjęto taką właśnie emisję
wykorzystanie - 2013 – 80 tys.Mg
Koszt za emisję euro/Mg CO2 zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej na lata 20132026;
2013-2014 - 14,78 euro
2015-2020 – 20,38 euro
po roku 2020 30 euro.
Cenę za 1 euro przyjęto w wysokości 4,4 zł..
Wyniki prezentowane są w postaci zbiorczych tabel liczbowych oraz na wykresach
ilustrujących udział poszczególnych urządzeń w wytwarzaniu ciepła a w przypadków
jednostek kogeneracyjnych także energii elektrycznej. Załączany jest ponadto harmonogram
pracy zasobnika ciepła. Wydruki raportów z programu Energy-Pro zawierają również dane
finansowe związane z eksploatacją źródeł w roku kalendarzowym.
Wydaje się, że wskazane było by w ciepłowni C-1 zmodernizować 2 kotły, a w
ciepłowni C-2 jeden. Do tego w obu źródłach (lub w jednym – jeśli układ hydrauliczny
pozwoli na przesył ciepła do wszystkich odbiorców latem) wybudować układy do produkcji
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ciepła z wysoką sprawnością. Mogą to być kotły gazowe lub układy kogeneracyjne. Moc na
potrzeby c.w.u. jest ustabilizowana i wynosi około 8-8,5 MW dla całego układu. Warto też w
źródłach zainstalować zasobniki ciepła, co pozwoliło by na dłuższe okresy pracy w stałych
warunkach (ze stałą mocą) pozwalająca na ładowanie zasobnika, gdy spada zapotrzebowanie
na ciepło i rozładowywanie, gdy wzrasta. Taki zasobnik może mieć mniejszą pojemność- jeśli
planuje się bilansowanie dzienne lub większą gdy np. możliwe jest wyłączanie źródła na
okres weekendów letnich. Przy zainstalowanym zasobniku ciepła moc cieplną na potrzeby
cwu można przyjąć na poziomie 7 – 7,5 MW.

Rys.4.1 Roczny koszt zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla w latach 20132026.
Przybliżona analiza kosztów zakupu uprawnień wykazała, że w latach 2013 -2026 należy
ponieść koszty w wysokości 107,5 mln zł
Zgodnie z Dyrektywą IED konieczna będzie budowa instalacji do odpylania, odsiarczania i
odazotowania spalin. Do roku 2023 konieczne będzie poniesienie kosztów nowych instalacji
w wysokości 36 mln zł.. Średnia cena produkcji ciepła w istniejących źródłach wynosi około
32 zł/GJ. Czyli roczny koszt produkcji ciepła wyniesie około 22,5 mln zł. Co w okresie 14 lat
daje kwotę 315 mln zł. Do tej kwoty należy dodać koszty zakupionych uprawnień do emisji.
Razem daje to kwotę 458 mln zł.
a. Modernizacja kotłowni z zachowaniem obecnego paliwa
Jeżeli uwzględni się modernizacje kotłowni pod kątem zwiększenia sprawności, ograniczenia
zużycia paliwa i związanego z tym ograniczenia emisji CO2, to możliwe będzie obniżenie
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kosztów eksploatacyjnych istniejących źródeł ciepła. Koszty modernizacji 3 kotłów w obu
ciepłowniach oszacowano na 15 mln zł

a zakres jest zgodny z zakresem opisanym w

rozdziale 2. Modernizacja kotłów przyniesie roczne oszczędności w wysokości prawie 1,4
mln zł oraz obniżenie opłat za uprawnienia do emisji o 600 tys. zł rocznie. Emisja dwutlenku
węgla będzie niższa od emisji ciepłowni bez modernizacji o 6,4 tys. ton CO2 rocznie. W
efekcie koszty eksploatacji ciepłowni w okresie 14 lat wyniosą:


koszty produkcji ciepła - 294 mln zł



koszt modernizacji kotłów - 15 mln zł



koszt instalacji oczyszczania spalin – 36 mln zł



koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 - 97 mln zł.

Razem daje to 442 mln zł.
Różnica pomiędzy kosztami w ciepłowni bez modernizacji i po modernizacji wynoszą tylko
16 mln zł.

b. Modernizacja źródeł ciepła z uwzględnieniem zmiany paliwa
Jednym z istotnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa
jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które w dalszej perspektywie mogą
mieć duże znaczenie dla gospodarki kraju i ochrony środowiska naturalnego.
W przypadku ciepłowni w Piotrkowie Trybunalski jedynym możliwym do
wykorzystania paliwem odnawialnym mogą być zrębki drzewne i to w ograniczonej ilości.
Możliwe są dwa sposoby spalania tego biopaliwa. Jeden z wykorzystaniem istniejącego kotła
WR-25 poprzez modernizację tak aby możliwe było wspólspalnie biomasy. Ograniczeniem w
tym przypadku jest możliwość dodawania do węgla kamiennego zrębków w ilości nie
większej niż 15 % spalanego paliwa. Ponadto sprawność wytwarzania w takim przypadku jest
niższa o 2 – 3 %. Drugim sposobem jest budowa kotła dedykowanego tylko do spalanie
zrębków na ruszcie mechanicznym lub w złożu fluidalnym. Uwzględniając obecne i przyszłe
zapotrzebowanie na ciepło moc cieplna takiego kotła nie powinna być większa niż 10 MW
tak aby zapewnić w okresie poza sezonem grzewczym produkcje ciepłej wody. Można się
również zastanawiać nad budową elektrociepłowni biomasowej. Jednak koszty takich
inwestycji będą nieporównywalnie wyższe niż na przykład omawiana w dalszej części
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opracowania inwestycja budowy elektrociepłowni z silnikami gazowymi. Przykładowe koszty
budowy elektrociepłowni biomasowej podano poniżej.
Koszty elektrociepłowni z kotłami biomasowymi.
EC biomasowe 8MW + 8MW 15 tys. zł/kW co daje około 80 mln zł
Eksploatacja: stałe 60zł/kW zmienne 19 zł MWh co daje około 2 mln zł rocznie czyli 28 mln
zł. w okresie 14 lat.
Koszty nieco większej inwestycji w elektrociepłownię biomasową z kotłami fluidalnymi są
porównywalne. Inwestycja w elektrociepłownię biomasową nie rozwiąże problemów
związanych z konieczności modernizacji ciepłowni C1 i C2, gdyż moce zainstalowane w
nowym źródle będą niewystarczające do pokrycia potrzeb cieplnych miasta. Oddzielnym
zagadnieniem jest kwestia zapewnienia ciągłych dostaw biomasy do miasta oraz konieczność
budowy odpowiednio dużych magazynów na zrębki drzewne. Zdaniem autorów opracowania
budowa układów na biomasę nie rozwiąże problemów związanych z produkcja ciepła w
mieście.
c. Budowa gazowego układu kogeneracyjnego
Jednym z najistotniejszych efektów gospodarczych kogeneracji jest oszczędność
paliwa pierwotnego wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zgodnie
z Dyrektywą wielkość ta jest określana poprzez współczynnik PES, którego wartość zależy
od konkretnych uwarunkowań produkcyjnych. Zależnie od rozpatrywanej technologii,
skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przynosi od 10 do 18 % oszczędności
paliwa (PES), w stosunku do wytwarzania rozdzielnego. W warunkach polskiej gospodarki
rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła należy uznać za jeden
z najważniejszych sposobów wywiązania się z zobowiązań podjętych przez UE. Kogeneracja
znajduje szczególną rolę w zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych oraz ograniczaniu emisji
CO2. W istotny sposób pozwala zmniejszyć koszty zewnętrzne związane z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepła. Produkcja energii elektrycznej musi być ściśle związana
z produkcją ciepła użytkowego, które wytwarzane jest na potrzeby scentralizowanych
systemów ciepłowniczych.
Koszty silników gazowych


inwestycyjne - silnik gazowy 750 euro/kW



eksploatacyjne stałe – 60 euro/kW rok
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eksploatacyjne zmienne – 1 euro /MWh

Koszty budowy kotła odzysknicowego


inwestycyjne kocioł - 120 euro/kW



eksploatacyjne stałe 12 euro/kW rok



eksploatacyjne zmienne 0,2 euro/GJ

Cena sprzedaży energii elektrycznej (190 +120) = 310 zł/MWh
Cena paliwa (gaz ziemny) –35 zł/GJ
Przy

modernizacji

technologie z wykorzystaniem

źródeł

ciepłowniczych

kogeneracji

stanowić

lub

muszą

budowie

podstawowe

nowych,
rozwiązane

techniczne. Działania te muszą być wspierane przez aktywną politykę państwa w obszarze
unormowań prawnych oraz zachęt finansowych.
W wariancie budowy własnej elektrociepłowni silniki gazowe pracowały by jako jedyne
źródło ciepła

poza sezonem grzewczym, a w okresie sezonu grzewczego jako źródło

podstawowe.
Inwestycja obejmuje budowę elektrociepłowni w oparciu o silniki zasilane gazem ziemnym:


3 silniki gazowe o nominalnej mocy elektrycznej po 3,8 MW i sprawności 40 % i
mocy cieplnej po 4,9 MW i sprawności 52 % co daje łącznie 11,4 MW ee i 14,7
MWth.

Całkowita moc cieplna źródła (3 kotły WR25 + silniki) wyniesie 101,4 MW a moc
elektryczna układu 11,4 MW.
Oszacowano koszty inwestycji dla trzech silników w wysokości 45 mln. zł.
Dodatkowo rocznie należy przeznaczyć środki na eksploatację układów kogeneracyjnych,
które będą wynosiły 1,3 mln. zł dla części elektrycznej i 0,4 mln. zł dla części cieplnej.
Razem daje to 1,7 mln. zł rocznie, a w okresie 14 lat daje kwotę 19,6 mln. zł.
Dla poprawienia sposobu pracy źródła proponuje się montaż zasobnika ciepłą w postaci
zbiornika bezciśnieniowego z poduszka parową, akumulującego ciepło w postaci wody
gorącej. Pojemność zbiornika powinna wynosić około 800m3 co pozwoli zmagazynować
ciepło w ilości 30 MWh.
W układach kogeneracyjnych poza przychodami z produkcji ciepła źródło generuje
dodatkowe przychody związane z produkcją energii elektrycznej (sprzedaż energii +
świadectwa pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji gazowej) Do analizy przyjęto
maksymalną łączną cenę energii elektrycznej w wysokości (190 +120) 310 zł/MWh.
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Wyniki finansowe dla elektrociepłowni z kotłami węglowymi WR-25 i silnikami
spalinowymi opalanymi gazem ziemnym wynoszą:
Roczna produkcja 73, 2 tys. MWh energii elektrycznej po 310 zł/ MWh , daje to kwotę 22,7
mln. zł rocznie. Jeżeli uwzględni się jednak wysoką cenę gazu ziemnego to w porównaniu z
wariantem wyjściowym roczna różnica w przychodzie firmy wyniesie 1,5 mln. zł. W okresie
14 lat daje to 21 mln. zł. Jeżeli po stronie przychodów uwzględni się:


większy przychód z działalności przedsiębiorstwa - 21 mln. zł



mniejsze wydatki na zakup uprawnień – 29,4 mln. zł



mniejsze nakłady na budowę instalacji oczyszczania spalin – 18 mln. zł

a po stronie wydatków:


koszty inwestycji w elektrociepłownię – 45 mln. zł



koszty eksploatacyjne elektrociepłowni – 19,6 mln. zł

To różnica w przychodach firmy na korzyść elektrociepłowni będzie wynosiła w okresie 14
lat tylko 3,8 mln. zł.
d. Spalarnia odpadów komunalnych
Problemy z utylizacją i składowaniem odpadów komunalnych mogą być rozwiązane
jedynie poprzez zastosowanie nowoczesnych instalacji do termicznego przekształcania
odpadów komunalnych. Takie instalacje zgodne z prawem unijnym pracują od wielu lat
w krajach europejskich. Są one zintegrowane z systemem zagospodarowania odpadów
komunalnych. W Polsce takie instalacje nie istnieją (wyjątek instalacja o niewielkiej mocy
w Warszawie). Zobowiązania przyjęte przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2001/77/WE
obligują do redukcji składowania odpadów na wysypiskach do 75% całej masy w roku 2010
(zobowiązanie to nie zostało zrealizowane), w latach następnych wymagania są jeszcze
ostrzejsze 2013 – 50% i w roku 2020 - 35%. Zobowiązanie to może zostać wypełnione tylko
wtedy, gdy gospodarka odpadami zostanie we właściwy sposób uregulowana przepisami
prawa ze wskazaniem na podstawowe rozwiązanie techniczne, jakim jest termiczna utylizacja
odpadów. W odróżnieniu od paliw kopalnych źródło, jakim są odpady ma charakter
niewyczerpalny i stanowić może o bezpieczeństwie energetycznym miasta. Instalacje takie
powinny być projektowane i eksploatowane w sposób zapewniający wysoką sprawność
procesu spalania przy jednoczesnej redukcji emisji zanieczyszczeń. Co więcej, paliwo
to w pewnej części (40 – 50%) będzie traktowane, jako paliwo ekologiczne - odnawialne.
Dlatego docelowo po roku 2025 spalarnia odpadów komunalnych powinna być jednym ze
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źródeł energii w Piotrkowie Trybunalskim, zasilającym system ciepłowniczy, będąc tym
samym

alternatywą

dla

źródeł konwencjonalnych

i

zwiększającą

bezpieczeństwo

energetyczne miasta.
Bardzo często w rozmowach z władzami różnych polskich miast zadawane jest pytanie o
„pirolityczne technologie spalania odpadów komunalnych”.

Wiele różnych firm oferuje

„rewelacyjne wysokosprawne techniczne i bezpieczne dla środowiska” technologie spalania
odpadów. W procesie pirolizy otrzymuje się trzy produkty koks pirolityczny, który należy
oczyścić, gaz pirolityczny, który spalany jest w kotle wraz z częścią oleju pirolitycznego,
który w wysokiej temperaturze częściowo ulega odgazowaniu. Wyprodukowane ciepło może
służyć do podgrzania wody lub wytworzenia pary dla urządzenia kogeneracyjnego. Spaliny z
procesu muszą zostać oczyszczone tak samo jak w innych instalacjach do spalania odpadów
komunalnych. Obecnie wśród europejskich spalarni odpadów dominują instalacje spalania na
ruszcie. Wśród kilku spalarni pracujących w Europie w technologii pirolizy większość została
już zamknięta pomimo poniesionych wysokich kosztów inwestycyjnych. Należy również
zwrócić uwagę na dyrektywę w sprawie odpadów 2008/98/EC, w której podano, że
warunkiem zaliczenia odpadów komunalnych do paliwa odnawialnego (odzyskiwanego) jest
osiągnięcie przez spalarnię „wskaźnika efektywności energetycznej” powyżej 0,65. Nowe
spalarnie osiągają ten wskaźnik na poziomie 0,8 - 1,2. W technologii fluidalnego spalania
odpadów wskaźnik ten jest nieco niższy. W technologii pirolizy wskaźnik ten może zawierać
się w granicach 0,3 – 0,6. Z tych tez powodów, jak również ze względów ekonomicznych
jedynym możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem jest polskich spalarni odpadów
komunalnych są sprawdzone technologie spalania na ruchomym ruszcie.
Obecnie nie planuje się budowy spalarni odpadów na terenie miasta. W związku z tym
nie przeprowadzono analizy finansowej nakładów inwestycyjnych na budowę spalarni
odpadów komunalnych. Z istniejących analiz wynika, że obecnie budowa spalarni odpadów
komunalnych jest niecelowa. Ekonomicznie uzasadniona inwestycja może być realizowana w
przypadku kiedy roczna odstawa odpadów komunalnych do spalenia przekroczy 100 tys. ton.
Z danych statystycznych wynika, że średnio na jednego mieszkańca przypada 300 kg
odpadów rocznie czyli w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego było by tylko 24 tys. ton z
czego 50 % powinno być odzyskane w procesie segregacji. Ilość odpadów komunalnych jest
obecnie stanowczo zbyt mała aby projektować spalarnie odpadów. Należy w pierwszej
kolejności wdrożyć system sprawnej segregacji i odzysku odpadów a następnie wspólnie z
innymi gminami rozważyć możliwość budowy spalarni.
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5. Podłączenie sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim do
Elektrowni w Bełchatowie.
Doprowadzenie energii cieplnej z Bełchatowa do Piotrkowa Trybunalskiego wymaga
wybudowania rurociągu o długości ok. 27,1 kilometrów. Na rysunku 5.1 przedstawiono
przykładową trasę rurociągu prowadzonego wzdłuż linii kolejowej Bełchatów – Piotrków
Trybunalski łączącego Elektrownię Bełchatów z Ciepłownią C1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Piotrków
Trybunalski
Przepompownia
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EC
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Bełchatów

Rysunek 5.1 Trasa rurociągu Bełchatów – Piotrków Trybunalski


Analiza hydrauliczna dotyczy określenia możliwości przesyłu energii cieplnej tym
rurociągiem przy zachowaniu następujących założeń:
 początkowe (Bełchatów) ciśnienie wody sieciowej w rurociągu zasilającym
i powrotnym: Pz=1,6 MPa, Pp = 0,3 MPa, ciśnienie dyspozycyjne Pd=1,3
MPa,
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 końcowe (Piotrków Trybunalski) ciśnienie wody sieciowej w rurociągu
zasilającym i powrotnym: Pz = 1,0 MPa, Pp = 0,3 MPa, ciśnienie
dyspozycyjne Pd = 0,7 MPa,
 -przewidywany przepływ wody sieciowej: G = 800 m3/h (m=222,2 kg/s).
Różnica ciśnienia dyspozycyjnego na końcach rurociągu wynosi: Pd = 1,3 – 0,7 = 0,6
MPa. Jest to wielkość strat ciśnienia wody powstałej w wyniku przepływu wody w rurociągu
zasilającym i powrotnym. Przyjmując jednakową wartość jednostkowych strat ciśnienia w
rurociągu zasilającym i powrotnym, wielkość strat ciśnienia w rurociągu zasilającym oraz w
rurociągu powrotnym wynosi 300 kPa. Przyjmując udział strat miejscowych w całkowitych
stratach ciśnienia na poziomie 5%, straty liniowe dla obu rurociągów wynoszą ok. 285 kPa.
Przy długości rurociągów wynoszącej 27,1 kilometrów jednostkowa strata ciśnienia wynosi
ok. 10,5 Pa/m. Jest to wartość bardzo niska w stosunku do wielkości współczynnika
jednostkowej straty ciśnienia przyjmowanego jako optymalny (50-100 Pa/m). Przy tak niskiej
wartości współczynnika jednostkowych strat ciśnienia, prędkość przepływu wody wynosi
około 0,8 m/s. Jest to wartość dużo niższa od wartości akceptowalnej w rurociągach
tranzytowych powodująca jednocześnie wzrost opóźnienia transportu ciepła (około 9,5
godziny) oraz nadmierne wychłodzenie wody sieciowej.
Przyjęcie optymalnych wartości współczynnika jednostkowych strat ciśnienia związane jest
ze wzrostem strat ciśnienia wody w rurociągach. Następstwem tego jest konieczność budowy
przepompowni na analizowanym odcinku sieci. Przeanalizowano kilka wariantów średnic
nominalnych rurociągu: Dn450, Dn500, Dn600. Do dalszej analizy wybrano rurociąg o
średnicy nominalnej Dn500. Dla wartości przepływu wody w rurociągu wynoszącym G=835
t/h, wartość współczynnika jednostkowego spadku ciśnienia wynosi 29,9 Pa/m. Jest to
wartość niższa od optymalnej lecz pozwala na wybudowanie jednej przepompowni.
Zmniejszenie średnicy nominalnej na Dn450 zwiększa na tyle straty ciśnienia wody sieciowej
(52 Pa/m), że konieczne jest wybudowanie dwóch przepompowni.
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Rysunek 5.2 Rozkład ciśnienia w rurociągu zasilającym i powrotnym – Dn500 przy
przepływie G=839 t/h.
Na rysunku 5.2 przedstawiono rozkład ciśnienia wody w rurociągu zasilającym i powrotnym
przy następujących założeniach i parametrach:
- przepływ wody sieciowej: G=839 t/h,
- ciśnienie dyspozycyjne
 Bełchatów: Pd=1300 kPa
 Piotrków Trybunalski: Pd=700 kPa
- średnica nominalna: Dn500,
- współczynnik jednostkowych strat ciśnienia: 30,18 Pa/m,,
- prędkość przepływu wody w rurociągach: v=1,27 m/s,
- opóźnienie transportowe: 6 godzin,
- schłodzenie wody w rurociągu zasilającym: Tz=2,44 K,
- schłodzenie wody w rurociągu powrotnym: Tp=1,12 K,
Przyjmując powyższe założenia i parametry pracy rurociągu, konieczne jest wybudowanie
przepompowni sieciowej w okolicach miejscowości: Wola Krzysztoporska i Krężna czyli w
odległości około 16,5 kilometra od Bełchatowa. Przepompownia powinna składać się z pomp
umieszczonych na rurociągu zasilającym zwiększających ciśnienie o około 500 kPa. Wartość
tego ciśnienia wynika z nieprzekroczenia wartości maksymalnej ciśnienia wody w rurociągu
czyli 1,6 MPa. Wykres zmian ciśnienia manometrycznego w rurociągach przedstawiono na
rysunku 5.3
Na rurociągu powrotnym powinny znajdować się pompy zwiększające ciśnienie wody o
około 520kPa.
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Rys. 5.3 Zmiana ciśnienia manometrycznego w rurociągu zasilającym i powrotnym
Przedstawiona analiza wykazała obecność ograniczeń w doborze średnicy nominalnej
rozpatrywanych rurociągów z uwagi na konieczność przesyłu ciepła na dużą odległość tj ok.
27 km. Dla rurociągu Dn500 optymalna wartość przepływu wody wynosi około 839 t/h. Przy
obliczeniowym spadku temperatury w węzłach cieplnych wynoszącym T=60K, moc
przesyłowa rurociągu wynosi około 58,6 MW. Chcąc przesłać więcej ciepła należy zwiększyć
temperaturę wody zasilającej co niesie za sobą kolejne konsekwencje inwestycyjne tj
zastosowanie specjalnych izolacji rurociągów przystosowanych do wyższych temperatur
pracy oraz budowy stacji wymienników w punkcie odbioru ciepła czyli w Piotrkowie
Trybunalskim.
Innym wariantem zwiększenia mocy przesyłowej rurociągu jest zmiana (zwiększenie)
średnicy nominalnej. Przeanalizowano zmianę średnicy nominalnej rurociągu na Dn550 i
Dn600. Przyjęto założenia jak dla poprzedniego wariantu (Dn500) czyli:
 wartość początkowa (Bełchatów) ciśnienia wody sieciowej w rurociągu zasilającym i
powrotnym: Pz = 1,6 MPa, Pp = 0,3 MPa, ciśnienie dyspozycyjne Pd = 1,3 MPa,
 wartość końcowa (Piotrków Trybunalski) ciśnienia wody sieciowej w rurociągu
zasilającym i powrotnym: Pz = 1,0 MPa, Pp = 0,3 MPa, ciśnienie dyspozycyjne Pd =
0,7 MPa,
 wartość współczynnika jednostkowych strat ciśnienia: około 30 Pa/m,
 budowa przepompowni sieciowej zlokalizowanej w okolicy miejscowości: Wola
Krzysztoporska i Krężna,
Wykonując podobną analizę, wyznaczono wartość przepływu wody sieciowej przy którym
zostaną spełnione powyższe założenia. Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 5.1 Wyniki analizy pracy rurociągu dla różnych wielkości średnicy nominalnej
Dn 500
Współczynnik

jednostkowych strat

ciśnienia, 30,18

Dn 550

Dn 600

30,04

30,09

Pa/m
Prędkość, m/s

1,27

1,34

1,42

Opóźnienie transportowe, godziny

6,0

5,5

5,3

Przepływ wody, t/h

839

1081

1357

Przepływ wody, kg/s

233,0

300,4

377

Moc przesyłowa , MW

58,6

75,5

94,3

Straty mocy, kW

3560

3362

3381

Schłodzenie wody w rurociągu zasilającym, K

2,44

1,77

1,40

Schłodzenie wody w rurociągu powrotnym, K

1,12

0,80

0,69

Moc przesyłowa , MW

97,6

125,9

158,0

Straty mocy, kW

3968

3778

3785

Schłodzenie wody w rurociągu zasilającym, K

3,11

2,21

1,75

Schłodzenie wody w rurociągu powrotnym, K

0,88

0,71

0,58

ΔTobl = 60 K, Tz/Tp=130/70, tzew=-20 C

ΔTobl = 100 K, Tz/Tp=170/70, tzew=-20 C

Wybudowanie rurociągu Bełchatów – Piotrków Trybunalski spowoduje zwiększenie
obciążenia hydraulicznego rurociągu 2xDn700 dostarczającego obecnie energię cieplną z
Elektrociepłowni Bełchatów do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w Bełchatowie. Nastąpi
wzrost strumienia wody płynącej rurociągiem (2xDn700) z 1730 t/h do 2560 t/h powodując
jednocześnie wzrost strat ciśnienia o około 600 – 650 kPa. Przyrost strat hydraulicznych musi
być pokryty wzrostem ciśnienia pomp obiegowych co bezpośrednio wpływa na wzrost
kosztów eksploatacyjnych. Wzrost wartości przepływu wody w rurociągu Dn700 polepsza
jego właściwości obciążenia hydraulicznego. Wartość współczynnika jednostkowych strat
ciśnienia wzrasta z 23 Pa/m do 50 Pa/m, a czas przepływu wody rurociągiem zmniejsza się
ze150 minut do 100 minut.
Przedstawiona analiza wykazała, że z uwagi na długość rurociągu (ok. 27 km) konieczna
jest budowa przepompowni sieciowej na rozpatrywanym odcinku ciepłociągu. Wynika to z
przyjętych założeń w zakresie wymaganych i dopuszczalnych wielkości ciśnienia
dyspozycyjnego na końcach rurociągu. W obliczeniach uwzględniono zmiany ukształtowania
terenu na rozpatrywanej trasie rurociągu co pozwoliło wstępnie zlokalizować miejsce w
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którym powinna powstać przepompownia oraz określono parametry pracy pomp sieciowych.
Obliczenia wykonano dla trzech wielkości średnicy nominalnej rurociągu: Dn500, Dn550 i
Dn600. Określono maksymalną wartość współczynnika jednostkowych strat ciśnienia, przy
którym wymagana jest budowa jednej przepompowni sieciowej. Wartość ta wynosi ok. 30
Pa/m. Dla większych wartości tego współczynnika konieczna jest budowa dwóch
przepompowni. Przyjmując wartość współczynnika jednostkowych strat ciśnienia równą ok.
30 Pa/m obliczono maksymalną moc przesyłową rurociągu dla obliczeniowej wartości
schłodzenia wody sieciowej w węzłach cieplnych równej 60 K. Dla rozpatrywanych
wariantów (Dn500, Dn550, Dn600), moc przesyłowa wynosi odpowiednio: 58,6MW,
75,5MW, 94,3MW. Zwiększenie mocy przesyłowej można uzyskać poprzez:
- zwiększenie średnicy nominalnej rurociągu na Dn700, Dn800,
- zwiększenie przepływu wody. Wymagana jest wówczas budowa drugiej przepompowni z
uwagi na wzrost strat ciśnienia,
- zwiększenie temperatury wody zasilającej. Wymaga to zastosowania specjalnych izolacji
rurociągów przystosowanych do wyższych temperatur pracy oraz budowy stacji
wymienników w punkcie odbioru ciepła,
Dla poszczególnych wariantów oszacowano koszty strat ciepła i koszty pompowania.

Koszty strat ciepła i pompowania
Założenia (wariant Tz/Tp=130/70):
- średnia temperatura powietrza zewnętrznego: 1 st.C
- temperatura na zasilaniu: Tz=85 stC
- temperatura na powrocie: Tp=54 st.C
- cena energii elektrycznej: 370 PLN/MWh
- cena ciepła: 41,73 PLN/GJ
Dn 500

Dn 550

Dn 600

Koszty strat ciepła, tyś PLN/rok

2625

2480

2492

Koszty pompowania, tyś PLN/rok

1960

2528

3173

Założenia (wariant Tz/Tp=170/70):
- średnia temperatura powietrza zewnętrznego: 1 st.C
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- temperatura na zasilaniu: Tz=111 stC
- temperatura na powrocie: Tp=60 st.C
- cena energii elektrycznej: 370 PLN/MWh
- cena ciepła: 41,73 PLN/GJ
Dn 500

Dn 550

Dn 600

Koszty strat ciepła, tyś PLN/rok

3233

3076

3081

Koszty pompowania, tyś PLN/rok

1950

2541

3189

Oszacowano również koszty inwestycyjne budowy rurociągów ciepłowniczych wraz z
przepompownią wyniosą około 100 mln zł. Koszt budowy sieci ciepłowniczej dla średnicy
Dn 500 wyniesie około 100 mln zł, a dla średnicy Dn 600 około 125 mln zł. Przyjęto
wskaźnikowa cenę budowy 1mb sieci dla Dn 500

1403 zł a dla Dn 600 1774 zł. W

rzeczywistości przy tak dużej inwestycji sieciowej koszty wykonania mogą być niższe o 1525 %. Koszt budowy przepompowni z dwoma pompami o mocy 50 kW oszacowano na 500
tys. zł. W przypadku przyjęcia wariantu z podwyższona temperatura zasilania konieczna
będzie budowa stacji wymienników lub układu podmieszania. Szacunkowy koszt takiej
inwestycji to 300 tys. zł. Obliczono również koszty strat ciepła przy obecnej cenie za ciepło w
Piotrkowie Trybunalskim czyli 41,7 zł/GJ. Przyjęto również cenę za ciepło jaka mogłaby być
w przypadku zakupu w elektrowni Bełchatów w wysokości 20 zł/GJ chociaż aktualnej taryfie
dla odbiorców z Bełchatowa wynosi ona około 15 zł/GJ.. Koszty całkowite inwestycyjne i
eksploatacyjne w okresie 14 lat będą się przedstawiały następująco:
 inwestycja w sieci i przepompownie 100 mln zł
 straty ciepła 44,8 mln zł
 koszt pompowania 26,6 mln zł
 koszty eksploatacji rurociągu 10 mln zł
Razem 181,4 mln zł.
Koszt zakupu ciepła wyniesie 14 mln zł rocznie co w okresie 14 lat daje 196 mln zł. Razem
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wyniosą 377 mln zł. Porównując to z wysokością
kosztów ciepła

ze niezmodernizowanej ciepłowni otrzymujemy różnicę 81 mln zł. Na

korzyść podłączenia systemu ciepłowniczego do elektrowni Bełchatów.
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Inwestycja w źródło szczytowe
W przypadku wyboru wariantu polegającego na połączeniu systemu ciepłowniczego w
Piotrkowie Trybunalskim z elektrownią Bełchatów wymagać będzie, ze względu na
bezpieczeństwo dostawy ciepła, przygotowania źródła rezerwowego. To rezerwowe źródło
mogło by pracować w okresie letnim jako źródło podstawowe. W przypadku awarii rurociągu
zasilającego system ciepłowniczy z elektrowni Bełchatów układ pracował by z mocą
zapewniającą takie parametry w systemie aby nie dopuścić do zamarznięcia sieci
ciepłowniczej. Oszacowana moc potrzebna do zapewnienia minimalnej temperatury w sieci (
50/20 oC) to 8 MW przy temperaturze powietrza zewnętrznego – 20 oC .
Koszty inwestycyjne dla elektrociepłowni składającej się z 3 gazowych silników
kogeneracyjnych J620GS firmy Jenbacher – 2,7 MWee i 2,6 MWth wraz z kotłem
odzysknicowym wyniosą 28 mln zł (24 mln zł silniki i 4 mln zł kotły). Roczne koszty
eksploatacji instalacji kogeneracyjnej to około 2,5 mln zł. W czasie pracy układu
kogeneracyjnego równym 3000 godzin wyprodukowane zostanie 24 000 MWh energii
elektrycznej i 86 000 GJ ciepła. Przychód z tego tytułu wyniesie:
 7,5 mln zł za energię elektryczną (310zł/MWh),
 2,2 mln zł za ciepło (25 zł/GJ).
Zużycie gazu ziemnego przy sprawności całkowitej 86 % wyniesie 5 740 tys. Nm3. A roczny
koszt zakupu gazu przy średniej cenie jednostkowej 35 zł/GJ wyniesie około 7 mln zł ( 200
tys GJ * 35 zł/GJ).
Moc całkowita elektrociepłowni z silnikami gazowymi nie przekracza, w odniesieniu do
paliwa, 20 MW. Nie będzie więc obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO 2.
Niewykluczone, że w przyszłości graniczna moc może zostać obniżona. Roczną emisję
dwutlenku węgla oszacowano na około 9,5 tys.Mg CO2, czyli roczny koszt zakupu uprawnień
wynosił by wtedy około 700 tys.zł.
Roczny koszt eksploatacji układu kogeneracyjnego to:
 7mln zł – gaz ziemny,
 2,5 mln zł – pozostałe koszty.
Roczne przychody to:
 7,5 mln zł – sprzedaż energii elektrycznej,
 2,2 mln zł – sprzedaż ciepła.
Czyli roczna nadwyżka przychodów nad kosztami to tylko 200 tys. zł. W przypadku wyższej
ceny za ciepło np. 35 zł/GJ nadwyżka wyniesie 1 mln zł rocznie.
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W analizie kosztów nie uwzględniono kosztów poniesionych na inwestycję. Bez uzyskania
dodatkowego wsparcie zewnętrznego na budowę układu kogeneracyjnego inwestycja taka jest
nieopłacalna. Jej realizacja może być motywowana tylko względami zapewnienia
bezpieczeństwa sieci ciepłowniczej w przypadku awarii zasilania w okresie silnych mrozów.
Uwzględniając jednak to, że dla wariantu podłączenia systemu ciepłowniczego do elektrowni
Bełchatów, w okresie 14 lat generowane są oszczędności w wysokości około 80 mln zł w
porównaniu z wariantem modernizacji ciepłowni C1 i C2 taka inwestycja ma uzasadnienie.

6. Analiza SWOT
W analizie SWOT porównano wcześniej opisane 4 warianty możliwych do zrealizowania
rozwiązań modernizacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim.
Przeanalizowane warianty to:
 Wariant 1 - Ciepłownie pozostaną w takim stanie technicznym jak obecnie, wykonane
będą tylko instalacje do oczyszczania spalin, bez których istniejące źródła nie będą
mogły produkować ciepła.
 Wariant 2 - Ciepłownie poddane zostają modernizacji, podwyższają swoją sprawność i
ograniczają emisję.
 Wariant 3 - Ciepłownie poddane zostaną modernizacji w mniejszym zakresie niż w
wariancie poprzednim ale wybudowana zostanie instalacja kogeneracyjna z silnikami
spalinowymi, które oprócz ciepła produkować będą energię elektryczną. Emisja
zanieczyszczeń do atmosfery ulegnie obniżeniu.
 Wariant 4 - Podłączenie systemu ciepłowniczego miasta do elektrowni Bełchatów.
W analizie SWOT dla poszczególnych wariantów oceniono ich:
 Mocne strony.
 Słabe strony.
 Możliwości .
 Zagrożenia.

41

Wariant 1
Mocne strony
Słabe strony

Możliwości
Zagrożenia

Wariant 2
Mocne strony

Słabe strony
Możliwości
Zagrożenia

Wariant 3
Mocne strony

Słabe strony

Możliwości
Zagrożenia

Ciepłownie pozostaną w takim stanie technicznym jak obecnie.
Dwa duże źródła ciepła zapewniają obecnie bezpieczną dostawę ciepła do miasta.
Stan techniczny istniejących kotłów dostateczny.
Niska sprawność jednostek produkcyjnych.
Duża emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Duża emisja innych zanieczyszczeń do atmosfery (CO, SO2, NOx, pył).
Po roku 2013 konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2 – koszt zakupu 107 mln zł.
Konieczna modernizacja jednostek kotłowych w celu podniesienia sprawności i obniżenia emisji.
Brak wysokosprawnych instalacji do oczyszczania spalin po roku 2023 może spowodować nawet
zamknięcie ciepłowni.
Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 w znaczący sposób wpłynie na wzrost ceny ciepła w mieście.
Wzrost ceny ciepła może spowodować ucieczkę obecnych odbiorców od scentralizowanego systemu
dostawy ciepła. Pociągnie to obniżkę mocy zamówionej i spowoduje dalszy wzrost kosztów ciepła.

Ciepłownie poddane zostają modernizacji.
Dwa duże źródła ciepła zapewniają bezpieczną dostawę ciepła do miasta.
Stan techniczny 3 istniejących kotłów bardzo dobry.
Wysoka sprawność 3 jednostek produkcyjnych.
Obniżona emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Obniżona emisja innych zanieczyszczeń do atmosfery (CO, SO 2, NOx, pył).
Zakupu uprawnień do emisji CO2 w ilości mniejszej niż w wariancie podstawowym.
Koszty zakupu uprawnień w okresie 14 lat niższy niż w wariancie podstawowym o10 mln zł.
W rachunku kosztów w okresie 14 lat koszty produkcji niższe o 16 mln zł.
Konieczność poniesienia nakładów na modernizację 3 jednostek produkcyjnych – 15 mln zł.
Bardziej racjonalna produkcja ciepła i zapewnienie dostawy ciepła do miasta.
Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 w znaczący sposób wpłynie na wzrost ceny ciepła w mieście.
Wzrost ceny ciepła może spowodować ucieczkę obecnych odbiorców od scentralizowanego systemu
dostawy ciepła. Pociągnie to obniżkę mocy zamówionej i spowoduje dalszy wzrost kosztów ciepła.

Budowa instalacji kogeneracyjnej z silnikami spalinowymi
.
Dwa duże źródła ciepła zapewniają bezpieczną dostawę ciepła do miasta.
Stan techniczny 2 istniejących kotłów bardzo dobry.
Wysoka sprawność 2 jednostek produkcyjnych.
Silniki spalinowe produkują energię elektryczną i ciepło.
Dodatkowe wysokie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej.
Obniżona emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Obniżona emisja innych zanieczyszczeń do atmosfery (CO, SO2, NOx, pył).
Zakupu uprawnień do emisji CO2 w ilości mniejszej niż w wariancie podstawowym.
Koszty zakupu uprawnień w okresie 14 lat niższy niż w wariancie podstawowym o 29 mln zł.
Konieczność poniesienia nakładów na modernizację 2 jednostek produkcyjnych.
Konieczność poniesienia nakładów na budowę instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi w
wysokości 45 mln zł.
Konieczność ponoszenia kosztów eksploatacji instalacji kogeneracyjnej w wysokości 1,5mln. zł
rocznie.
W rachunku kosztów w okresie 14 lat koszty produkcji niższe tylko o 3,8 mln zł. Niż w wariancie
podstawowym.
Bardziej racjonalna produkcja ciepła i zapewnienie dostawy ciepła do miasta.
Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 wpłynie na wzrost ceny ciepła w mieście.
Wzrost ceny ciepła może spowodować ucieczkę obecnych odbiorców od scentralizowanego systemu
dostawy ciepła.
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Wariant 4
Mocne strony

Słabe strony

Możliwości
Zagrożenia

Podłączenie systemu ciepłowniczego miasta do elektrowni Bełchatów.
Całe ciepło dostarczane do systemu ciepłowniczego miasta wyprodukowane będzie w wysokosprawnej
kogeneracji.
Koszt jednostkowy ciepła produkowanego z węgla brunatnego będzie znacznie niższy niż
produkowanego z węgla kamiennego ciepłowni miejskich.
Nie będzie konieczny zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
Koszty całkowite poniesione w okresie 14 lat niższe o około 80 mln zł
Konieczność budowy ciepłociągu o długości 27 kilometrów wraz z przepompownią sieciową.
Koszt inwestycji około 100 mln zł.
Konieczność ponoszenia kosztów strat ciepła w wysokości około 3,5 mln zł. rocznie.
Konieczność ponoszenia kosztów pompowania wody sieciowej w wysokości około 2 mln zł rocznie.
Konieczność ponoszenia kosztów eksploatacji i napraw rurociągów przesyłowych.
Obniżenia ceny za ciepło dla odbiorców komunalnych w mieście albo utrzymanie jej na
dotychczasowym poziomie.
Ze względu na konkurencyjną cenę ciepła możliwość podłączenia nowych odbiorców.
Dostawa ciepła jednym rurociągiem. W przypadku awarii zagrożona dostawa ciepła do miasta

7. Koncepcja inżynierii finansowania przedsięwzięć z funduszy krajowych
i z funduszy Unii Europejskiej.
Źródła finansowania działań inwestycyjnych w zakresie zmian infrastruktury w źródłach
ciepła i sieci ciepłowniczej należy podzielić na źródła zewnętrzne oraz wewnętrzne, czyli
finansowanie własne.
Do ścisłego grona instytucji będących partnerami w realizacji inżynierii finansowej inwestycji
należą:
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
W NFOŚiGW na lata 2011 – 2014 możliwe jest uzyskanie dotacji w programie „Efektywne
wykorzystanie energii” na wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych. Na
ten cel w budżecie przeznaczono 40 mln. zł. Możliwe jest również wykorzystanie
niskooprocentowanej pożyczki na zadania inwestycyjne prowadzące do oszczędności energii
lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Na ten cel przeznaczone są na lata
2011 – 2015 środki finansowe w wysokości 780 mln. zł . Otrzymane wsparcie przybiera
postać nisko oprocentowanej pożyczki (WIBOR 3M + 50 pkt.), która może sfinansować
inwestycje w 70 %. Jeżeli jednak szczegółowo przeanalizuje się priorytety Funduszu (punkt
7.5) raczej trudno będzie ją otrzymać na zadania inwestycyjne proponowane przez autorów
opracowania.
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W przypadku MPGK w Piotrkowie Trybunalskim możliwe jest również otrzymanie
wsparcia finansowego przez WFOŚiGW w Łodzi. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na następne lata poczynając od roku 2012 oferuje
usługi finansowe w zakresie dofinansowywania projektów w oparciu o pożyczki
niskooprocentowane pożyczki preferencyjne z możliwością częściowego ich umorzenia po
spłacie połowy zadłużenia. Inwestycje dotyczące „Ochrony powietrza (OA) przedstawiono w
tabeli 7.1
Działanie

Priorytetowe kierunki dofinansowania w
roku 2012

Ochrona powietrza
OA 3.1.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

OA 3.2.

Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
w energetyce i przemyśle.
Ograniczenie niskiej emisji oraz racjonalizacja

OA 3.3.

zużycia energii.
Wykorzystanie procesu skojarzonego

OA 3.4.

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
jednostkach kogeneracyjnych.

Dla poszczególnych wariantów omawianych w opracowaniu można by wykorzystać
środki finansowe z grupy OA3.2 lub OA 3.4.
Na stronie internetowej wojewódzkiego funduszu można znaleźć ogólne warunki i
możliwości współfinansowania niektórych inwestycji . Wydaje się, że w roku 2012 będzie
dosyć trudno otrzymać wsparcie w tym zakresie. Wsparciem mogą zostać objęte inwestycje
wypełniające „KRYTERIUM

ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA, W TYM W

SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU WYPEŁNIENIA ZOBOWIAZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOSTWA W
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO”.

8. Wnioski
1. Wykonane na podstawie udostępnionych danych analizy wykazały, że stan techniczny
ciepłowni C1 i C2 jest dostateczny. Niska sprawność kotłów WR-25 powoduje
konieczność ich modernizacji. Koszty poniesione na modernizację 3 kotłów WR-25
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zwrócą się w okresie około 5 lat. Niezbędna będzie również budowa nowych instalacji
do oczyszczania spalin w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania. Te nowe
instalacje muszą powstać do roku 2023. Inaczej ciepłowniom grozi zamknięcie. Stan
techniczny sieci ciepłowniczej jest również dostateczny i generuje dość wysokie
straty ciepła 15 – 16 %. Należy sukcesywnie wymieniać rurociągi ciepłownicze
wykonane w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane. Wymianę należy
rozpocząć od odcinków o najgorszym stanie technicznym. Należy mieć świadomość,
że zwrot zainwestowanych środków zwróci się z zaoszczędzonego ciepła w okresie 20
-30 lat.
2. Z wykonanej prognozy zapotrzebowania na ciepło sieciowe w mieście wynika, w
okresie najbliższych kilkunastu lat zapotrzebowanie na ciepło utrzyma się na obecnym
poziomie lub będzie nieco niższe. Można założyć, że moc dyspozycyjna w źródłach w
wysokości 85 MW będzie wystarczająca.
3. W opracowaniu przedstawiono możliwości modernizacji istniejących źródeł wraz z
budową nowych instalacji kogeneracyjnych z silnikami zasilanymi gazem ziemnym.
Inwestycja taka w okresie kilkunastu lat będzie bardziej opłacalna niż zachowanie
stanu obecnego.
4. Najbardziej zachęcającym działaniem będzie jednak podłączenie systemu
ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim do elektrowni Bełchatów. Koszty
całkowite przy takim rozwiązaniu będą niższe o około 80 mln zł. w okresie 20132026. W przypadku realizacji takiego scenariusza należy zaplanować pozostawienie
jednego z istniejących źródeł ciepła jako źródła rezerwowego. Powinno być to źródło
w kogeneracji, traktowane jako podstawowe na sezon letni i szczytowo-awaryjne na
sezon grzewczy. Lokalizacja tego źródła w wariancie, gdy przebudowana zostanie w
m.s.c. magistrala ciepłownicza, winna być na C-1, a w przeciwnym wypadku na C-2.
5. Budowa źródła ciepła opartego na biomasie będzie bardzo kosztowne inwestycyjnie i
okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wynikających z braku opłat za uprawnienia do
emisji dwutlenku węgla będzie nie atrakcyjny. Kłopotliwe będzie również
zaopatrzenie ciepłowni w paliwo. Częściowe wprowadzenie biomasy do systemu
ciepłowniczego nie gwarantuje rozwiązania problemów związanych z modernizacją
ciepłowni.
6. Budowa spalarni odpadów komunalnych do roku 2025 będzie nieracjonalna z uwagi
na brak wystarczającej ilości paliwa. W pierwszej kolejności należy opracować i
wdrożyć system segregacji i odzysku surowców z odpadów komunalnych.
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Załącznik 1 Zalety i wady proponowanych rozwiązań, prosty czas zwrotu rozwiązań oraz SPBT dla kompleksowej modernizacji.
Lp. Opis rozwiązania
Zalety
Wady
Wzrost
Zysk/
Ochrona
Koszt
sprawności strata
środowiska
energii
emisje
a/ równomierny rozdział
powietrza
b/ podawanie powietrza tam
gdzie jest potrzebne przy
zmniejszeniu współczynnika
nadmiaru powietrza
c/ likwidacja przedmuchów
powietrza, zmniejszenie
przesypu (strata
niecałkowitego spalania)
a/ szczelność kotła- utrzymanie niskiego współczynnika nadmiaru powietrza,
likwidacja obmurza (drogie
w wykonaniu, kłopotliwe w
eksploatacji, wydłużony
czas rozruchu kotła i jego
odstawienia),
b/ mniejsze, chłodzone
sklepienie zapłonowe,
obniżą emisję NOx, skrócą
czas rozruchu i odstawienia
kotła,
c/mniejsze opory przepływu
(ok.71% obecnych),
d/ wzrost powierzchni wymiany ciepła o około 10%

a/ wzrost oporów
to wzrost zużycia
energii
elektrycznej przez
wentylator
powietrza I (koszt
około 8000
PLN/a)

Około 3%

Strata
energii
około
10 000
PLN/a

Spełnienie
wymagań
dyrektywy
IED

Około 1,5
mln PLN

brak

Około 4,5%

Zysk na
kosztach
pompowani
a
50 000
PLN/a

Spełnienie
dyrektywy
IED

Około 3,5
mln PLN

Układ paliwowy:
a/ automatyczna regulacja
położenia warstwownicy
b/ wózek rewersyjny

Wzrost sprawności około
0,3 %.

Kłopoty
eksploatacyjne

0,3%

brak

---

0.1 mln
PLN

Opis rozwiązania

Zalety

Wady

Wzrost

Zysk/

Ochrona

Koszt

1.

Modernizacja rusztu, skrzyni
powietrznej i układu
podawania powietrza
pierwotnego:
a/wymiana rusztowin
b/ zwiększenie ilości stref
podawania powietrza
c/uszczelnienie skrzyń
powietrznych

2.

Ściany szczelne, likwidacja
kryzowania:
a/ściany szczelne;
b/ sklepienie zapłonowe
c/nowy układ hydrauliczny
(„rozkryzowanie”)
d/wzrost powierzchni
wymiany ciepła

3.

Lp.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

sprawności

strata
energii

środowiska
-emisje

Układ podawania powietrza
wtórnego:
a/układ powietrza wtórnego
b/ pobór spalin z ostatniej
strefy
Układ odprowadzania
spalin:
a/ płynna regulacja
prędkości obrotowej
wentylatora
b/ usunięcie kierownic
Modernizacja instalacji
odpylania spalin
a/ separacja lotnego koksiku
b/ cyklofiltr

Wzrost sprawności około
1%

brak

1,2%

brak

Spełnienie
dyrektywy
IED

0,5 mln
PLN

Oszczędność energii

brak

---

Zysk około
30000,

---

0,15 mln
PLN

Uzyskanie emisji zgodnej z
dyrektywą IED (<100
mg/Nm3)

brak

---

Wzrost oporów , wzrost
kosztów
przetłaczania spalin ok
10 000
PLN/a

Spełnienie
dyrektywy
IED

2 mln PLN

Obniżenie temperatury
wylotowej spalin:
a/ montaż dodatkowego
wymiennika woda-spaliny
b/pomiar kwaśnego punktu
rosy
Modernizacja układów
pomiarowych i
regulacyjnych

Obnizenie temperatury
wylotowej o około 20oC to
około 1% wzrost
sprawności. Szacuje się
wzrost sprawności nawet o
3%
Układy automatycznej
regulacji przynoszą zysk gdy
współpracują z odpowiednio
zmodernizowanym układem
---

brak

2%

---

0,7 mln
PLN

brak

---

---

0,55 mln
PLN

---

Około 11%

---

Około 9,0
mln PLN

RAZEM

Zysk jest
liczony przy
innych modernizacjach
Zysk około
1.3-1,5mln
PLN/a
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Załącznik 2
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