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WSTĘP 

Konkurencyjność gospodarek krajów UE w stosunku do gospodarek światowych (USA, Japonia), w 

tym szybko rozwijających się krajów azjatyckich (Chiny, Indie, Korea Płd.), wymusza na krajach 

członkowskich stanowcze i skuteczne działania, zapewniające w najbliższym okresie szczególnie 

wzrost innowacyjności gospodarek w sektorach produkcji i usług oraz wzrost efektywności 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zapewnienie stabilnych, opłacalnych i proekologicznych 

źródeł wytwarzania energii wymaga przy tym niewątpliwie wsparcia finansowego ze strony państwa. 

Poprawę wskaźników dotyczących efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła można 

osiągnąć głównie poprzez stosowanie przedsięwzięć gwarantujących wzrost sprawności przemian 

konwersji energii [2,4]. Odzysk ciepła odpadowego spalin, pochodzących ze spalenia biogazu w silniku, 

jest w wielu instalacjach biogazowni zadaniem zasadnym do zrealizowania. 

1. KONWERSJA CIEPŁA ODPADOWEGO SPALIN SILNIKOWYCH 

Produkcja energii elektrycznej w wyniku konwersji ciepła odpadowego, pochodzącego ze spalin 

silnika gazowego dużej mocy, przy wykorzystaniu klasycznego parowo-wodnego obiegu Rankine’a 

może stanowić atrakcyjne przedsięwzięcie pod względem środowiskowym i finansowym, przy 

uwzględnieniu odpowiedniego wsparcia finansowego w postaci certyfikatu energetycznego [2]. 

Na rysunku 1 przedstawiono sposób wykorzystania wysokotemperaturowego ciepła spalin 

silnikowych do wytworzenia energii elektrycznej w klasycznym obiegu Rankine’a. 

 



 
 

 
Rys. 1. Schemat ideowy konwersji ciepła odpadowego spalin silnikowych na energię elektryczną 

W rozwiązaniu tym biogaz spalany jest z udziałem utleniacza w silniku spalinowym (1), a powstałe 

spaliny kierowane są do układu odzysku ciepła, który stanowi kocioł odzysknicowy (2), składający się 

z: podgrzewacza wody (3), parownika (4) i przegrzewacza pary (5). Spaliny opuszczające silnik 

przepływają przez powierzchnie ogrzewalne kotła, gdzie ulegają ochłodzeniu, oddając przy tym ciepło 

parze znajdującej się w przegrzewaczu pary, mieszance parowo-wodnej w kotle właściwym i wodzie w 

ekonomizerze. Para przegrzana wytworzona w kotle kierowana jest na turbinę kondensacyjną (6), gdzie 

po rozprężeniu trafia do skraplacza (7), chłodzonego wodą w układzie z pompą (8) i chłodnią 

wentylatorową (9). Turbina poprzez przekładnię napędza generator (10), wytwarzający prąd 

elektryczny przekazywany do sieci. Natomiast pompa (11) kieruje powstały w skraplaczu kondensat do 

odgazowywacza zintegrowanego ze zbiornikiem wody zasilającej (12), który zasilany jest także wodą 

uzdatnioną ze stacji (13), transportowaną dzięki pompie (14) oraz parą, pochodzącą z rozdzielacza (15). 

Przygotowana w odgazowywaczu woda zasilająca jest dostarczana pompą (16) ze zbiornika (12) do 

ekonomizera (3) kotła. Ochłodzone w kotle spaliny wyprowadzane są przez komin (17) do atmosfery. 

Tym samym ciepło odpadowe zawarte w spalinach, pochodzące ze spalenia biogazu w silniku, ulega w 

kotle konwersji na parę przegrzaną, a w turbinie zamianie na energię mechaniczną obracającego się 

wału, który napędza generator wytwarzający energię elektryczną.  

2. BIOGAZOWY SILNIK SPALINOWY JAKO ŹRÓDŁO ODPADOWEGO CIEPŁA 

Źródłem ciepła odpadowego dla kotła będą gazy spalinowe stacjonarnego silnika tłokowego 

zasilanego biogazem. Takie silniki są stosowane w oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych 

oraz na składowiskach odpadów komunalnych bogatych w substancję organiczną. 

Na rysunku 2 przedstawiono silnik biogazowy, który jest wykorzystany do badań proponowanego 

obiegu Rankine’a. 

 



 
 

 
Rys. 2. Silnik biogazowy Deutz-MWM jako źródło ciepła odpadowego dla kotła odzysknicowego 

Silnik zastosowany do badań to 16 cylindrowy silnik z zapłonem iskrowym produkcji firmy Deutz. 

Silnik ten charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 



 
 

 



 
 

 
 

3. ODZYSK CIEPŁA W KOTLE ODZYSKNICOWYM 

Kocioł odzysknicowy to wytwornica pary wykorzystująca ciepło z czynnika o stosunkowo wysokiej 

temperaturze do wytworzenia pary wodnej przegrzanej. Podstawowe zastosowanie tego typu kotła ma 

miejsce w układach gazowo-parowych, gdzie służy on do wytworzenia pary kosztem ciepła spalin 

opuszczających turbinę gazową. W prostych rozwiązaniach bez kotła ciepło to trafia do otoczenia i 

stanowi stratę wylotową. Najczęściej kocioł odzysknicowy składa się z: ekonomizera, parownika z 

walczakiem i przegrzewacza pary oraz urządzeń pomocniczych, np. pompy obiegowe. Rzadziej 

stosowane są dodatkowe wymienniki ciepła pozwalające odzyskać ciepło spalin za podgrzewaczem 

wody. Takie rozwiązanie jest celowe w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na ciepłą wodę 

użytkową lub na parę nasyconą o względnie niskiej wartości ciśnienia i temperatury do celów 

grzewczych [2]. 

Na rysunku 3 przedstawiono sposób odzysku ciepła spalin silnikowych w kotle odzysknicowym, 

zaproponowany do realizacji w projekcie rozwojowym [1]. Kocioł ten produkuje parę przegrzaną o 

temperaturze 350C i ciśnieniu 2,5 MPa, wykorzystując ciepło spalin z silników gazowych. 

Podstawowe dane techniczne omawianego kotła zamieszczono w tabeli 1 [3].  

 



 
 

 
Rys. 3. Sposób odzysku ciepła spalin silnikowych w kotle odzysknicowym [1,3] 

W rozwiązaniu tym kocioł odzysknicowy składa się z: podgrzewacza wody (1), parownika (2) i 

przegrzewacza pary (3). Podgrzewacz wody (1) zbudowano z pakietu ożebrowanych rur połączonych 

kolanami hamburskimi ustawionymi w układzie korytarzowym. Całość obudowano blachą tworząc 

kanał, wewnątrz którego przepływają spaliny. Przed komorą wlotową ekonomizera zabudowano pompę 

wody zasilającej (4) oraz armaturę odcinającą i zwrotną (5), zaś na komorze zawór odpowietrzający 

(6). Komorę wylotową ekonomizera wyposażono w króciec spustowy (7) i połączono rurociągiem z 

walczakiem parownika. Ekonomizer zamontowano na konstrukcji wsporczej przyspawanej do 

walczaka, tworząc tym samym kanał spalin łączący go z parownikiem. Ponadto podgrzewacz wody 

wyposażono w kanał obejściowy umożliwiający regulację przepływu spalin przez powierzchnię 

ogrzewalną ekonomizera przy pomocy klapy regulacyjnej (KR4). Parownik kotła (2) ma kształt 

walczaka, w którego dnach umieszczono wykonane z rur trzy ciągi płomieniówek, przez które 

przepływają spaliny. Przejścia spalin pomiędzy ciągami umożliwiają zewnętrzne komory nawrotne 

wykonane z blach. Parownik wyposażono w zawór bezpieczeństwa (8) oraz armaturę i osprzęt, 

umożliwiające prawidłową produkcję pary nasyconej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Walczak 

od środka wypełniono wodą z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni na produkowaną parę. 

Wyposażono go także w armaturę umożliwiającą spust (9), odmulanie (10) i odsalanie (11) kotła. 

Konstrukcja walczaka spoczywa na stałych i przesuwnych podporach przymocowanych do ramy. 

Przegrzewacz pary (3) wykonano z rur w postaci pakietu wężownic w układzie korytarzowym. 

Podobnie jak przy ekonomizerze, całość obudowano blachą tworząc kanał przepływu spalin. Komorę 

wlotową przegrzewacza połączono z walczakiem parownika rurociągiem, na którym zamontowano 

zawór odpowietrzający (12) parownik, a na komorze króciec spustowy (13). Komorę wylotową 

przegrzewacza wyposażono w zawór rozruchowy (14) i zawór bezpieczeństwa (15). Wylot pary 



 
 

przegrzanej (16) do turbiny umożliwia zamontowany zawór odcinający (17). Przegrzewacz 

umieszczono na konstrukcji wsporczej przyspawanej do walczaka, tworząc tym samym kanał spalin 

łączący go z parownikiem. Ponadto wyposażono go w kanał obejściowy umożliwiający regulację 

przepływu spalin przez powierzchnię ogrzewalną przegrzewacza przy pomocy klapy regulacyjnej 

(KR3). Opuszczające silniki gazowe spaliny (18) kierowane są przez klapę regulacyjną (KR1) kanałem 

na kocioł lub przez klapę regulacyjną (KR2) kanałem obejściowym bezpośrednio do komina (19). 

Kocioł odzysknicowy wyposażono w układ automatycznej regulacji i układ blokad kotłowych. 

Pierwszy z układów służy do zdalnego sterowania pracą kotła, kontroli przebiegu jego pracy i do 

regulacji podstawowych parametrów technologicznych. Drugi układ zapewnia poprawną pracę kotła i 

chroni go przed uszkodzeniem. W prezentowanym rozwiązaniu zastosowano po trzy układy każdego 

typu. W przypadku układu automatycznej regulacji kocioł wyposażono w: regulację poziomu wody w 

walczaku (RK1), regulację temperatury wody za ekonomizerem (RK2) i regulację temperatury pary 

przegrzanej (RK3). Blokady kotłowe ustawiono na: minimalny poziom wody w walczaku (BK1), 

maksymalne ciśnienie pary (BK2) i maksymalną temperaturę pary (BK3). Regulację poziomu wody w 

walczaku osiąga się dzięki zmianie stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego (ZR1). Regulację 

temperatury pary przegrzanej dokonuje się poprzez zmianę stopnia otwarcia lub zamknięcia klapy 

(KR3), zaś regulację temperatury wody za ekonomizerem dzięki klapie (KR4). Zadziałanie dowolnej 

blokady kotłowej wywołuje automatyczne wyłączenie kotła i przekierowanie spalin kanałem 

obejściowym. Niemożliwe jest ponowne otworzenie kanału spalin na kocioł aż do momentu usunięcia 

przyczyn awarii.  

Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne kotła odzysknicowego [3] 
Lp. Charakterystyczny parametr Jednostka miary  Wartość 

 Dane ogólne   

1 Maksymalna wydajność masowa kotła  kg/h 320 

2 Moc cieplna kotła  kW 240 

3 Sprawność cieplna kotła  % 66 

4 Ciśnienie pary przegrzanej MPa 2,5 

5 Temperatura pary przegrzanej C 350 

6 Temperatura wody zasilającej C 105 

 Spaliny silnikowe   

7 Ilość spalin kg/s 0,6 

8 Temperatura wlotowa spalin do kotła C 530 

9 Temperatura wylotowa spalin z kotła C 200 

10 Opory przepływu spalin przez kocioł kPa 1,5 

 Podgrzewacz wody (ekonomizer – ECO)   

11 Powierzchnia ogrzewalna ECO m2 14,4 

12 Pojemność wodna ECO m3 0,01 

13 Minimalna temperatura wody zasilającej C 102 

14 Maksymalna temperatura wody w ECO C 215 

15 Opory przepływu wody przez kocioł kPa 40 

 Parownik (kocioł właściwy)   

16 Powierzchnia ogrzewalna walczaka m2 25,6 

17 Minimalna pojemność wodna do NW (BK1) m3 2,23 

18 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (BK2) MPa 2,6 

19 Maksymalna temperatura pary nasyconej C 228 

 Przegrzewacz pary   

20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza m2 1,8 



 
 

21 Pojemność wodna przegrzewacza m3 0,01 

22 
Maksymalna dopuszczalna temperatura pary 

przegrzanej (BK3) 
C 365 

 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono koncepcję układu odzysku ciepła odpadowego ze spalin silnika tłokowego i 

jego zamianę na energię elektryczną za pomocą siłownianego obiegu Rankine’a. W wyniku 

przeprowadzonej analizy i wstępnych badań opracowano następujące wnioski: 

- układ odzysku ciepła w oparciu o kocioł odzysknicowy jest zalecaną konstrukcją dla dużych 

silników stacjonarnych o mocy kilkuset Kw do kilkudziesięciu MW, w których temperatura spalin na 

wydechu zawiera się w przedziale 390-550°C, 

- uzasadnione jest stosowanie wymienionych w artykule urządzeń zabezpieczających kocioł i turbinę 

z prądnicą, 

- przedstawiona koncepcja urządzenia może zostać w pełni zautomatyzowana i pracować w trybie 

bezobsługowym z bieżącym monitorowaniem stanu pracy urządzeń. 

 

Praca wykonana w ramach projektu nr POIG.01.03.01-26-021/12 pt. Technologia uprawy 

mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. 

 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono koncepcję przetworzenia ciepła wysokotemperaturowego ze spalin silnikowych na 

energię elektryczną. koncepcja opiera się na wykorzystaniu w tym celu obiegu Rankine’a, w którym urządzeniem 

grzewczym jest kocioł odzysknicowy wytwarzający parę przegrzaną o temperaturze 350°C i ciśnieniu 

maksymalnym do 26 bar. Para z kotła zasila turbinę, która poprzez przekładnię napędza prądnicę synchroniczną 

o mocy 60 kVA. Obydwie maszyny cieplne (kocioł i turbina wyposażono w układy zabezpieczeń przed 

przeciążeniem, a dla turbiny i prądnicy dodatkowo przed „rozbieganiem”). dolnym źródłem ciepła, w którym 

cieplo niskotemperaturowe zostaje odebrane ze skraplacza i rozproszone jest zestaw chłodnic pracujących przy 

wymuszonym obiegu powietrza schłdzającego. 

Słowa kluczowe: odzysk ciepła, silnik biogazowy, kocioł odzysknicowy 

The concept of engine exhaust gas heat recovery to generate superheated steam in HRSG 

Keywords: heat recovery, biogas engine, HRSG 
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