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W grudniu 2011 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

zakończyło inwestycję mającą na celu wykorzystanie biogazu do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła w Oczyszczalni Ścieków Płaszów. 

W wyniku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków powstaje produkt uboczny, 

jakim są osady ściekowe. Jest to złożona organiczno-mineralna substancja, która poddana 

procesowi fermentacji, przez wyspecjalizowane grupy bakterii beztlenowych uwalnia biogaz. 

Głównymi składnikami biogazu są metan i dwutlenek węgla. Duża zawartość metanu (koło 

64%) powoduje, że biogaz z powodzeniem można wykorzystać, jako paliwo. 

Dotychczas produkowany biogaz spalany był w kotłowni biogazowej, stanowiąc 

źródło ciepła do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania komór fermentacyjnych. 

Produkcja biogazu była znacznie większa niż zapotrzebowanie na ciepło, szczególnie w 

okresie letnim. Nadmiar biogazu był bezpowrotnie tracony przez spalanie w pochodni 

gazowej. Początkiem 2011r. został ogłoszony przetarg na dostawę i budowę instalacji do 

energetycznego wykorzystania biogazu dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła 

na terenie Oczyszczalni Płaszów. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy, z których 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTECO. Oferta obejmowała dostawę i uruchomienie 

dwóch jednostek kogeneracyjnych wraz z instalacjami, a czas realizacji to 10 miesięcy od 

momentu podpisania umowy. W pierwszym etapie zostały wykonane projekty techniczne 

oraz uzyskano wymagane pozwolenia. Po akceptacji projektów przez Zamawiającego 

przystąpiono do realizacji prac. Na początku października przyjechały czterema TIR-ami do 

Krakowa z fabryki w Żylinie ( Słowacja) dwie jednostki kogeneracyjne.  

Dostarczone jednostki kogeneracyjne to potężne urządzenia, ważące około 12 500 kg każda, 

napędzane szesnasto-cylindrowym silnikiem gazowym z turbodoładowaniem, który zużywa 

290 Nm
3
/h przy pełnym obciążeniu. Znamionowa moc elektryczna jednostki wynosi 800 kW 

a moc cieplna 810 kW. 

Główne podzespoły jednostki kogeneracyjnej stanowią: 

- spalinowy silnik tłokowy zasilany biogazem firmy MWM (fot.1), 

- prądnica synchroniczna, 

- moduł cieplny zawierający zestaw wymienników ciepła oraz pompy obiegowe (fot.2), 

- szafy sterujące oraz rozdzielnicę nN z wyłącznikiem służącym do synchronizacji 

jednostki z siecią energetyczną. 

 

 

 

Cała jednostka kogeneracyjna znajduje się w obudowie dźwiękochłonnej (fot.3).  

Na zewnętrznej ścianie obudowy dźwiękochłonnej jednostki kogeneracyjnej jest 

zamontowana rozdzielnica siłowa dla wyprowadzenia energii elektrycznej produkowanej 

przez zespół prądotwórczy. Jednostka kogeneracyjna jest dodatkowo wyposażona w dwa 

tłumiki spalinowe, montowane szeregowo ponad modułem cieplnym. Obie jednostki 

kogeneracyjne zostały zamontowane w budynku energetycznym oczyszczalni. Na zewnątrz 

budynku jest zamontowana chłodnica wentylatorowa awaryjnego chłodzenia obiegu 

pierwotnego silnika (fot. 3) oraz chłodnica wentylatorowa obiegu intercoolera. 

 

 

 



 
Fot.1. 16-to cylindrowy silnik biogazowy kogeneratora. 

 

Jednostki kogeneracyjne zostały włączone w system energetyczny oczyszczalni. Energia 

elektryczna z kogeneratorów dostarczana jest do rozdzielnicy głównej nN oczyszczalni. Praca 

jednostek możliwa jest tylko po zsynchronizowaniu z siecią energetyki zawodowej. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni jest większe niż możliwości wytwórcze 

zainstalowanych jednostek kogeneracyjnych, dlatego też reszta energii potrzebna do pracy 

oczyszczalni pobierana jest sieci z energetyki zawodowej. 



 
Fot.2. Instalacje systemu awaryjnego chłodzenia kogeneratorów. 

 

 
Fot. 3. Obudowa dźwiękochłonna kogeneratora wraz z szafami sterującymi. 



Ciepło odzyskane ze spalin układu wydechowego silnika oraz chłodzenia płaszcza silnika w 

postaci wody o parametrach 90/70 °C zostało wprowadzone do instalacji C.O. oraz ciepła 

technologicznego oczyszczalni.  

Priorytetem w eksploatacji systemu kogeneracji jest produkcja energii elektrycznej, 

stymulowana potencjałem produkcji biogazu oraz możliwościami jego akumulacji ( zbiorniki 

biogazu). Wyprodukowana energia elektryczna i ciepło w całości zużywane jest na potrzeby 

własne oczyszczalni. 

Doświadczenia półrocznej eksploatacji systemu pokazały, że zainstalowane jednostki 

kogeneracyjne pokrywają około 40% zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną i 

w 100% zapotrzebowanie na ciepło, przy temperaturach zewnętrznych do -5°C. Miesięczna 

produkcja energii elektrycznej z kogeneracji wynosi około 970 MWh i 2400 GJ energii 

cieplnej. Energia elektryczna wyprodukowana przez jednostki kogeneracyjne zaliczana jest 

do „zielonej energii”, co daje dodatkowe korzyści w postaci świadectw pochodzenia energii.  

Przy obecnych cenach energii elektrycznej zwrot kosztów inwestycji nastąpi po roku 

eksploatacji jednostek kogeneracyjnych. Jest to jedna z najszybciej zwracających się 

inwestycji. 

Uruchomione jednostki kogeneracyjne uzupełniają nowoczesne instalacje 

Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. Pozwalają w pełni zagospodarować produkty 

uboczne powstające w wyniku biologicznego oczyszczania ścieków, w sposób bezpieczny dla 

środowiska naturalnego. 
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