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ANALIZA KOSZTÓW UKŁADU KOGENERACYJNEGO  

Z SILNIKIEM SPALINOWYM DIESLA 
 

ANALYSIS OF THE COSTS OF COGENERATION WITH DIESEL ENGINE 
 

Abstract: This article presents an analysis of the profitability of the installation of cogeneration systems with 
the use of Diesel engines. Considered are two types of work for cogeneration systems: work for electricity 
systems and work for a company’s needs. For both cases, a balance of profits and losses has been developed. 
Using the energy balance approach compares the amount of fuel used by the engine for various types of fuels. 
In accordance with the definition of biomass, where the fuel for diesel engines is either vegetable oil or used 
vegetable oil, generated electricity can be regarded as energy derived from renewable sources and thus the 
relevant certificates could be sold as “green energy”. 

1. Wstęp 
Układ kogeneracyjny to układ, w którym jed-
nocześnie wytwarzana jest energia elektryczna 
oraz energia cieplna. Źródłem energii cieplnej 
oraz jednostką napędzającą generator moŜe być 
silnik spalinowy Diesla. Zgodnie z definicją 
biomasy, w przypadku, gdy paliwem dla silnika 
Diesla będzie olej roślinny, bądź teŜ posmaŜal-
niczy olej roślinny, wytworzona energia elek-
tryczna moŜe być traktowana jako energia po-
chodząca ze źródła odnawialnego i tym samym 
po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów moŜe 
być sprzedawana jako tzw. „zielona ener-
gia” [4].  
W artykule przedstawiono analizę kosztów 
układu kogeneracyjnego z wykorzystaniem sil-
nika Diesla o mocy 51 kW zasilanego róŜnego 
rodzaju paliwami. Rozpatrzono dwa warianty 
pracy: pracę układu kogeneracyjnego na sieć 
elektroenergetyczną oraz pracę układu na po-
trzeby własne BOBRME Komel. Dla obu przy-
padków przedstawiono bilans zysków i strat  
w zaleŜności od rodzaju zastosowanego paliwa, 
którego zuŜycie oszacowano korzystając z me-
tody bilansu energetycznego. Wszystkie obli-
czane kwoty podane w artykule są kwotami 
brutto. 

2. Model układu kogeneracyjnego 

2.1 ZałoŜenia wstępne 

Analizę opłacalności instalacji układu kogene-
racyjnego moŜna dokonać po wcześniejszym 
określeniu załoŜeń wstępnych dotyczących wa-
runków pracy, jak teŜ sposobu uŜytkowania 
uzyskanej energii cieplnej oraz energii elek-
trycznej. Dla przedstawianego  przypadku przy- 

 
 

jęto, Ŝe układ pracuje jedynie w  sezonie 
grzewczym, tj. przez okres 6 miesięcy (180 dni 
przez 24 godziny na dobę) w ciągu roku. W tym 
okresie wyprodukowana energia cieplna w ca-
łości zostanie zuŜyta na potrzeby grzewcze 
BOBRME Komel. Dla tak przyjętych załoŜeń 
liczba motogodzin pracy silnika Diesla w jed-
nym sezonie grzewczym wynosi 4320 mth. 
Przyjmując, Ŝe średnia prędkość samochodu to 
80 km/h, moŜna szacować, Ŝe  przebieg pracu-
jącego silnika Diesla wynosiłby 

kmhkmmth 345600/804320 =⋅ . Na tej pod-
stawie w bilansie zysków i strat uwzględniono 
coroczną wymianę silnika Diesla. Dla omawia-
nego układu przyjęto, Ŝe wyprodukowana ener-
gia elektryczna będzie: 
a) „zieloną energią” w przypadku odsprzedaŜy    
    do zakładu energetycznego 
b) zostanie zuŜyta na potrzeby własne ośrodka. 

2.2 Bilans mocy układu kogeneracyjnego 

Model układu kogeneracyjnego składa się z: 
silnika Diesla, prądnicy synchronicznej z ma-
gnesami trwałymi, wymiennika ciepła  oraz 
zbiornika paliwa. Analiza kosztów przeprowa-
dzona została przy załoŜeniach: 
Silnik Diesla 
Moc maksymalna – 51 kW 
Moc pracy ciągłej – 30 kW 
Sprawność – 30 % 
Prądnica synchroniczna  
Moc znamionowa – 27 kW 
Sprawność – 90 % 
Wymiennik energii cieplnej 
Moc wymiennika – 70 kW 
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Sprawność wymiany energii cieplnej – 90 % 
 
Na rysunku 1 przedstawiono bilans mocy oraz 
model analizowanego układu kogeneracyjnego.  

 
Rys. 1. Model oraz bilans mocy układu kogene-
racyjnego z wykorzystaniem silnika Diesla  

3. ZuŜycie oraz koszty zuŜycia energii 
cieplnej oraz energii elektrycznej  
Ilość zuŜywanej energii cieplnej oszacowano na 
podstawie dziennika prowadzonego w zakła-
dzie. Przyjęto, Ŝe średnia temperatura na ze-
wnątrz w sezonie grzewczym będzie w prze-
dziale od -50C do 00C, w związku z czym zało-
Ŝono, Ŝe dobowe zuŜycie energii cieplnej w za-
kładzie będzie wynosiło ok. 8 GJ. W ciągu ca-
łego sezonu - GJdniGJ 14401808 =⋅ . 
Uwzględniając średnią cenę 1GJ energii ciepl-
nej - 33,48 zł oraz miesięczną opłatę stałą - 
2256 zł opłacaną przez 12 miesięcy w ciągu 
roku, całkowity koszt zuŜycia energii cieplnej 
wyniesie: 75 283 zł. 
ZuŜycie energii elektrycznej w ośrodku zostało 
oszacowane na podstawie faktur z lat poprzed-
nich. Rozliczenie z zakładem energetycznym 
rozpatrywane jest w trzech przedziałach tary-
fowych: 
1. Szczyt przedpołudniowy  
2. Szczyt popołudniowy 
3. Pozostałe  
W taryfie „pozostałe” poza odpowiednimi go-
dzinami dobowymi wliczone są teŜ soboty oraz 
niedziele. Średnie miesięczne zuŜycie energii 
elektrycznej w sezonie grzewczym wynosi: 
- w szczycie przedpołudniowym – 5,68 MWh 
- w szczycie południowym – 1,49 MWh 
- pozostałe – 6,31 MWh.  
Uwzględniając cenę 1 MWh w odpowiednich 
przedziałach taryfowych oraz opłaty dodatkowe 

oszacowano miesięczny koszt zuŜycia energii 
elektrycznej przedstawiony w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Miesięczny koszt zuŜycia energii 
elektrycznej w BOBRME Komel 

Licznik energii 
czynnej 

ZuŜycie 
[MWh] 

Cena za  
1 MWh 

[zł] 

VAT 
[zł] 

Wartość 
netto 
[zł] 

Szczyt  
przedpołudniowy 

5,68 347,93 434,77 1976.24 

Szczyt 
popołudniowy 

1,49 403,55 132,28 601,29 

Pozostałe 6,31 246,16 341,94 1554,25 
Opłata za obsługę rozliczenia 44 200 
Opłata dystrybucyjna stała 125,84 572 
Opłata przejściowa 75,96 345,28 
Opłata dystrybucyjna zmienna  
Szczyt 
przedpołudniowy 

5,68 23,41 29,25 132,97 

Szczyt 
popołudniowy 

1,49 23,41 7,67 34,88 

Pozostałe 6,31 23,41 32,52 147,81 
Opłata jakościowa  
Szczyt  
przedpołudniowy 

5,68 9,82 12,27 55,78 

Szczyt  
popołudniowy 

1,49 9,82 3,22 14,63 

Pozostałe 6,31 9,82 13,64 62,00 
Opłata abonamentowa 18,66 84,8 
  Razem [zł] 

  Wartość 
brutto  

Podatek 
VAT  

Wartość 
netto  

    
  

7053,96 1272,03 5781,94 

 
Koszt zuŜycia energii elektrycznej w ciągu  
jednego sezonu grzewczego wynosi: 

złzł 4232467054 =⋅ . 

4. Koszty związane z ilością zuŜywanego 
przez silnik Diesla paliwa 
W tabeli nr 2 porównano właściwości oleju na-
pędowego, biodiesla, oleju opałowego, oleju 
roślinnego oraz posmaŜalniczego oleju roślin-
nego. KaŜdy z wymienionych rodzajów paliw 
nadaje się do zasilania silnika Diesla. W przy-
padku oleju roślinnego oraz posmaŜalniczego 
oleju roślinnego koniecznym są jednak odpo-
wiednie przeróbki silnika [1]. Związane jest to 
ze zbyt duŜą lepkością kinematyczną tych sub-
stancji. W tym miejscu warto równieŜ zauwa-
Ŝyć, Ŝe emisja CO2 przy spalaniu oleju roślin-
nego bądź teŜ zuŜytego oleju roślinnego jest 
mniejsza niŜ przy spalaniu ON [3]. 
Z rysunku nr 1 wynika, Ŝe w ciągu jednej go-
dziny do układu naleŜy dostarczyć  
100 kWh ( 360 MJ ) energii, aby uzyskać 
załoŜone wcześniej wartości mocy. Na tej 
podstawie oszacowano spalanie silnika Diesla 
korzystając z metody bilansu energetycznego 
dla róŜnych moŜliwych do zastosowania 
rodzajów paliw. 

 

Zbiornik 
paliwa 

Silnik 
Diesla 

 
η = 30%  

 

Prądnica 
 

η = 90%  

 

Wymiennik 
ciepła 

 
η = 90%  

Ogrzewanie 
budynku 

 100 kW 

70 kW 

63 kW 

                   27 kW 

   30 kW 
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Tabela 2. Porównanie właściwości moŜliwych 
do zastosowania paliw dla silnika Diesla  

  

  

Gęstość w 
temp 15

0
C 

[kg/m
3
] 

Temperatura 
zapłonu [

0
C] 

Lepkość kine-
matyczna w 
temp [40

0
C] 

Wartość 
opałowa 

[MJ/l] 

Olej napędowy 0,83 min 55 2 .. 4.5 35,7 

Biodiesel 0,885 200 4.3 .. 5.3 33,6 

Olej opałowy 0,898 min 55 9 38,8 

Olej roślinny 0,9 285 80 max 33,7 

PosmaŜalniczy 
olej roślinny 

0,924 - 39,6 35,1 

 

Olej napędowy 
1 litr ma wartość opałową równą 35,7 MJ 
Spalanie: 360 / 35,7 = 10,08 litra / godzinę 
Biodiesel  
1 litr ma wartość opałową równą 33,6 MJ 
Spalanie: 360 / 33,6 = 10,71 litra / godzinę 
Olej opałowy 
1 litr ma wartość opałową równą 38,8 MJ 
Spalanie: 360 / 38,8 = 9,28 litra / godzinę 
Olej roślinny 
1 litr ma wartość opałową równą 33,7 MJ 
Spalanie: 360 / 33,7 = 10,68 litra / godzinę 
ZuŜyty olej roślinny 
1 litr ma wartość opałową równą 35,1 MJ 
Spalanie: 360 / 35,1 = 10,25 litra / godzinę 
 
Z uwagi na fakt, Ŝe z róŜnych przyczyn osza-
cowane wyŜej spalanie moŜe róŜnić się od spa-
lania rzeczywistego, koszty paliwa podano dla 
spalania od 8 do 12 litrów w ciągu godziny. 
W tabelach nr 3-7 przeanalizowano koszty zu-
Ŝycia paliwa w zaleŜności od zastosowanego 
rodzaju oraz ilości spalania. Jednostkowe ceny 
za litr danego paliwa są średnimi cenami obo-
wiązującymi w miesiącu październiku 2009 
roku. Z uwagi na fakt, Ŝe posmaŜalniczy olej 
roślinny jest odpadem gastronomicznym, który 
wymaga utylizacji, ośrodki gastronomiczne 
chętne są do jego odsprzedaŜy za niewielką 
cenę. Przyjęta do obliczeń cena 1 zł za litr jest  
ceną wstępnie załoŜoną. 

Tabela 3. Koszty w zaleŜności od ilości spala-
nego oleju napędowego 

Spalanie l / h 8 9 10 11 12 

Cena za litr 
[ zł ] 

3,54 

Koszt /  
godzinę [ zł ] 

28,32 31,86 35,4 38,94 42,48 

Koszt  
całkowity [ zł ] 

122 342 137 635 152 928 168 221 183 514 

 

 

Tabela 4. Koszty w zaleŜności od ilości spala-
nego biodiesla 

Spalanie  l / h 8 9 10 11 12 

Cena za litr 
[ zł ]] 

3,4 

Koszt /  
godzinę [ zł ] 

27,2 30,6 34 37,4 40,8 

Koszt  
całkowity [ zł ] 

117 504 132 192 146 880 161 568 176 256 

Tabela 5. Koszty w zaleŜności od ilości spala-
nego oleju grzewczego 

Spalanie l / h 8 9 10 11 12 

Cena za litr 
[ zł ] 

2,4 

Koszt /  
godzinę [ zł ] 

19,2 21,6 24 26,4 28,8 

Koszt  
całkowity [ zł ] 

82 944 93 312 103 680 114 048 124 416 

Tabela 6. Koszty w zaleŜności od ilości spala-
nego oleju roślinnego 

Spalanie l / h 8 9 10 11 12 

Cena za litr 
[ zł ] 

3,0 

Koszt /  
godzinę [ zł ] 24 27 30 33 36 

Koszt  
całkowity [ zł ] 

103 680 116 640 129 600 142 560 155 520 

Tabela 7. Koszty w zaleŜności od ilości spala-
nego oleju roślinnego posmaŜalniczego 

Spalanie l / h 8 9 10 11 12 

Cena za litr 
[ zł ] 

1,0 

Koszt /  
godzinę [ zł ] 

8 9 10 11 12 

Koszt  
całkowity [ zł ] 

34 560 38 880 43 200 47 520 51 840 

5. Praca układu kogeneracyjnego na sieć 
elektroenergetyczną 
Zasilanie silnika Diesla olejem roślinnym lub 
posmaŜalniczym olejem roślinnym daje moŜli-
wość uzyskania tzw. zielonych certyfikatów, co 
wiąŜe się z moŜliwością sprzedaŜy energii 
elektrycznej do sieci jako energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych. Minimalna cena za-
kupu energii elektrycznej przez zakład elektro-
energetyczny (na dzień 20.10.2009) wynosi: 
189,64 zł / MWh  + cena za „zielony certyfikat” 
– 315,84 zł / MWh, czyli łącznie 505,48 zł za 
1 MWh energii elektrycznej pochodzącej ze 
źródła odnawialnego. 
Zgodnie z załoŜeniem wstępnym układ kogene-
racyjny pracowałby 24 godziny na dobę przez 
30 dni w miesiącu przez okres 6 miesięcy. W 
związku z tym ilość energii elektrycznej sprze-
danej do sieci elektroenergetycznej wynosiłaby: 

MWhkWhkW 64,1161166406302427 ==⋅⋅⋅

Uwzględniając cenę za 1 MWh zielonej energii 
otrzymujemy: 

złzłMWh 5895948,50564,116 =⋅  
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Ilość energii cieplnej uzyskanej z układu koge-
neracyjnego w ciągu jednego miesiąca wynosi-
łaby: GJkWhkW 16345360302463 ==⋅⋅ . 
Ilość energii cieplnej uzyskanej z układu koge-
neracyjnego w ciągu jednego sezonu  
grzewczego  byłaby zatem równa: 

GJGJ 9786163 =⋅ . 
Uwzględniając, Ŝe cena 1 GJ energii cieplnej 
wynosi 33,48 zł otrzymujemy: 
978 GJ * 33,48 zł = + 32 743 zł. 
Z uwagi na ilość otrzymanej energii cieplnej 
moŜna byłoby zmniejszyć zamówioną moc 
cieplną. Przyjęto, Ŝe opłata stała za energię 
cieplną zmalałaby wówczas dwukrotnie i wy-
nosiłaby 1 125 zł / miesiąc. Oszczędność z tego 
wynikająca wynosi: 
27 072 – (12 * 1125) =   + 13 572 zł. 
W dalszych rozwaŜaniach przedstawiono bilans 
zysków / strat pracy układu kogeneracyjnego na 
sieć elektroenergetyczną w przypadku, gdy pa-
liwem byłby olej roślinny lub olej posmaŜalni-
czy. Po stronie kosztów oprócz załoŜeń wstęp-
nych uwzględniono teŜ koszty transportu pa-
liwa oraz wymianę oleju silnikowego. Zesta-
wienie przedstawia 1 sezon grzewczy 
(6 miesięcy) i nie uwzględnia kosztów instalacji 
układu kogeneracyjnego. NiezaleŜnie od ro-
dzaju paliwa szacowany przychód jest taki sam 
i wynosi: 
 
Przychód: 
- Zysk ze sprzedaŜy energii elektrycznej + 58 959 zł 
- Zysk z wytworzonej energii cieplnej     + 32 743 zł 
- Oszczędność ze zmniejszenia zamówionej 
   mocy na energię cieplną                        + 13 572 zł 
      

         Razem:  + 105 274 zł 
Olej roślinny 
Rozchód: 
- Serwis + wymiana oleju silnikowego  -   5 000  zł  
- Wymiana silnika Diesla          -   4 000  zł  
- Koszty transportu paliwa          -   1 000  zł 
 
- Koszt paliwa przy spalaniu:      *Suma:   

  8 l  �   103 680 zł   �   113 680 zł 
  9 l  �   116 640 zł   �   126 640 zł 
10 l  �   129 600 zł   �   139 600 zł 
11 l  �   142 560 zł   �   152 560 zł 
12 l  �   155 520 zł   �   165 520 zł 

 
PODSUMOWANIE 

Przychód       Rozchód        SALDO: 
8 l     + 105 274   - 113 680 zł    - 8 406 zł 
9 l      + 105 274   - 126 640 zł    - 21 366 zł 
10 l    + 105 274   - 139 600 zł    - 34 326 zł 
11 l + 105 274   - 152 560 zł    - 47 286 zł 

12 l + 105 274   - 165 520 zł    - 60 246 zł 
 
Olej posmaŜalniczy 
Rozchód: 
- Serwis + wymiana oleju silnikowego  -   5 000  zł  
- Wymiana silnika Diesla          -   4 000  zł  
- Koszty transportu paliwa          -   1 000  zł 
 
- Koszt paliwa przy spalaniu:       *Suma:   

   8 l  �   34 560 zł   �    44 560 zł 
   9 l  �   38 880 zł   �    48 880 zł 
 10 l  �   43 200 zł   �    53 200 zł 
 11 l  �   47 520 zł   �    57 520 zł 
 12 l  �   51 840 zł   �    61 840 zł 

 
PODSUMOWANIE 

Przychód     Rozchód     SALDO: 
8 l     + 105 274   - 44 560 zł    + 60 714 zł 
9 l      + 105 274   - 48 880 zł    + 56 394 zł 
10 l    + 105 274   - 53 200 zł    + 52 074 zł 
11 l + 105 274   - 57 520 zł    + 47 754 zł 
12 l + 105 274   - 61 840 zł    + 43 434 zł 
 
*Suma – (Serwis + wymiana oleju silnikowego + 
wymiana silnika Diesla+ koszty transportu paliwa + 
koszty paliwa w zaleŜności od spalania). 

6. Praca układu kogeneracyjnego na po-
trzeby BOBRME Komel  
Poza wariantem sprzedaŜy wytworzonej energii 
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, ist-
nieje równieŜ moŜliwość wykorzystania wy-
produkowanej energii elektrycznej na potrzeby 
własne ośrodka. Na podstawie wstępnych zało-
Ŝeń sporządzono wykresy ilustrujące zapotrze-
bowanie zakładu na energię elektryczną w od-
powiednich przedziałach czasowych oraz ilość 
wytworzonej energii elektrycznej w układzie 
kogeneracyjny (rys.2,3). 

 

Rys. 2. Średnie zuŜycie energii elektrycznej  
w sezonie grzewczym w ciągu doby w dniach od 
poniedziałku do piątku. 1 - szczyt przedpołu-
dniowy, 2 - szczyt popołudniowy, 3 -pozostałe 
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Rys. 3. Średnie zuŜycie energii elektrycznej  
w sezonie grzewczym w ciągu doby weekendo-
wej 

Analizując wyniki przedstawione na rysunkach 
nr 2-3 moŜna wnioskować, Ŝe energia elek-
tryczna wytworzona w układzie kogeneracyj-
nym w znacznym stopniu pokrywałaby po-
trzeby własne ośrodka. Jedynie w taryfie 
szczytu przedpołudniowego istniałaby potrzeba 
zakupu około 96 kWh energii elektrycznej  
z zakładu energetycznego. W pozostałych 
godzinach oraz w czasie weekendu zapotrze-
bowanie ośrodka na energię elektryczną po-
krywane byłoby przez układ kogeneracyjny. Na 
tej podstawie moŜna szacować ilość energii 
elektrycznej jaką trzeba byłoby zakupić z za-
kładu energetycznego w ciągu jednego mie-
siąca:  

MWhptpndnikWh 112,2)(2296 =−⋅  
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe obliczenia przeprowa-
dzono przy załoŜeniu stałej mocy na zaciskach 
prądnicy Pn = 27 kW. W związku z tym nie 
uwzględniono chwilowych przeciąŜeń mocy 
oraz związanych z tym kosztów. 
W tabeli nr 8 przedstawiono koszty związane  
z zakupem energii elektrycznej w przypadku 
pracy układu kogeneracyjnego na potrzeby 
BOBRME Komel. 
Na podstawie wyników przedstawionych w ta-
beli nr 8 obliczono koszt zuŜycia energii elek-
trycznej w okresie 6 miesięcy (jednego sezonu 
grzewczego): złzł 1470062450 =⋅  
Na chwilę obecną w ciągu jednego sezonu 
grzewczego ośrodek wydaje około 42 324 zł na 
zakup energii elektrycznej W związku z powyŜ-
szym praca układu kogeneracyjnego na po-
trzeby ośrodka przyniosłaby oszczędność 
+ 27 624 zł. W dalszych rozwaŜaniach przed-
stawiono bilans zysków / strat pracy układu ko-
generacyjnego na potrzeby ośrodka KOMEL  
w przypadku, gdy paliwem byłby posmaŜal-

niczy olej roślinny. Paliwo to wybrano ze 
względu na najniŜszą cenę jednostkową. 

Tabela 8. Miesięczny koszt zuŜycia energii 
elektrycznej w przypadku pracy układu kogene-
racyjnego na potrzeby BOBRME Komel 

Licznik energii 
czynnej 

ZuŜycie 
[MWh] 

Cena za  
1 MWh 

[zł] 

VAT 
[z;] 

Wartość 
netto 
[zł] 

Szczyt  
przedpołudniowy 

2,112 347,93 161,66 734,83 

Szczyt  
popołudniowy 

0 403,55 0 0 

Pozostałe 0 246,16 0 0 
Opłata za obsługę rozliczenia 44 200 
Opłata dystrybucyjna stała 125,84 572 
Opłata przejściowa 75,96 345,28 
Opłata dystrybucyjna zmienna  
Szczyt 
przedpołudniowy 

2,112 23,41 10,88 49,44 

Szczyt 
 popołudniowy 

0 23,41 0 0 

Pozostałe 0 23,41 0 0 
Opłata jakościowa  
Szczyt  
przedpołudniowy 

2,112 9,82 4,56 20,74 

Szczyt  
popołudniowy 

0 9,82 0 0 

Pozostałe 0 9,82 0 0 
Opłata abonamentowa 18,66 84,8 
  Razem [zł] 

  Wartość 
brutto  

Podatek 
VAT  

Wartość 
netto  

    
  2448,65 441,56 2007,09 

 

Olej posmaŜalniczy 
Przychód: 
- Oszczędność z ograniczenia zakupu  
  energii elektrycznej                         + 27 624 zł 
- Zysk z wytworzonej energii cieplnej     + 32 743 zł 
- Oszczędność ze zmniejszenia zamówionej 
   mocy na energię cieplną                        + 13 572 zł 

            

Razem:  + 73 939 zł 
Rozchód: 
- Serwis + wymiana oleju silnikowego  -   5 000  zł  
- Wymiana silnika Diesla          -   4 000  zł  
- Koszty transportu paliwa          -   1 000  zł 
 

- Koszt paliwa przy spalaniu:     *Suma:   
  8 l  �  34 560 zł   �   44 560 zł 
  9 l  �  38 880 zł   �   48 880 zł 
10 l  �  43 200 zł   �   53 200 zł 
11 l  �  47 520 zł   �   57 520 zł 
12 l  �  51 840 zł   �   61 840 zł 

 
PODSUMOWANIE 
 

Przychód     Rozchód     SALDO: 
8 l     + 73 939   - 44 560 zł    + 29 379 zł 
9 l      + 73 939   - 48 880 zł    + 25 059 zł 
10 l    + 73 939   - 53 200 zł    + 20 739 zł 
11 l + 73 939   - 57 520 zł    + 16 419 zł 
12 l + 73 939   - 61 840 zł    + 12 099 zł 
 
*Suma – (Serwis + wymiana oleju silnikowego + 
wymiana silnika Diesla+ koszty transportu paliwa + 
koszty paliwa w zaleŜności od spalania). 
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7. Podsumowanie i wnioski końcowe  
Analizując wyniki zysków / strat w przypadku 
pracy układu na sieć elektroenergetyczną 
moŜna wnioskować, Ŝe dla przyjętych wstępnie 
załoŜeń jedynym opłacalnym rozwiązaniem jest 
budowa układu kogeneracyjnego, którego silnik 
Diesla byłby zasilany olejem posmaŜalniczym. 
Olej ten jest odpadem przemysłu spoŜywczego, 
który wymaga kosztownej utylizacji [1]. MoŜna 
szacować Ŝe przeciętny duŜy obiekt gastrono-
miczny wytwarza w ciągu miesiąca około 1000 
litrów zuŜytego oleju roślinnego.  Przy załoŜe-
niu, Ŝe silnik Diesla spalałby około 10 litrów 
oleju posmaŜalniczego w ciągu godziny, ist-
niałaby potrzeba zakupu 43 200 litrów tego od-
padu w ciągu jednego sezonu grzewczego. 
W przypadku pracy układu kogeneracyjnego na 
potrzeby ośrodka KOMEL jedynym opłacal-
nym rozwiązaniem jest równieŜ wykorzystanie 
oleju posmaŜalniczego. Co prawda w porówna-
niu z pracą na sieć elektroenergetyczną koń-
cowe zyski są mniejsze, jednakŜe naleŜy mieć 
na uwadze, Ŝe dla tego rozwiązania ośrodek nie 
ponosi kosztów związanych przyłączeniem do 
sieci elektroenergetycznej. Poza tym naleŜy 
uwzględnić, Ŝe ilość generowanej energii elek-
trycznej w szczycie popołudniowym, w pozo-
stałych godzinach oraz w czasie weekendu jest 
znacznie większa niŜ wynika to z potrzeb 
BOBRME Komel (rys.2 oraz rys.3). W związku 
z tym naleŜałoby albo ograniczyć moc pracy 
układu w odpowiednich przedziałach czaso-
wych, bądź zastanowić się nad sposobem wy-
korzystania nadwyŜki wytwarzanej energii. 
Warunkiem koniecznym do budowy układu ko-
generacyjnego, który byłby opłacalny jest pod-
pisanie umowy z dostawcą oleju posmaŜalni-
czego na okres minimum dwóch lat. Dostawca 
musi zapewnić ciągłą dostawę paliwa w ilości 
około 7500 litrów / miesiąc. 
W przypadku odsprzedaŜy wytworzonej energii 
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, ko-
niecznym jest uzyskanie koncesji (wydawanej 
przez prezesa URE) oraz świadectwa pocho-
dzenia energii, na podstawie którego, sprzeda-
wana energia elektryczna moŜe być traktowana 
jako „zielona energia” [4]. 
Zastosowanie oleju posmaŜalniczego jako pa-
liwa silnika Diesla w układzie kogeneracyjnym 
okazuje się być rozwiązaniem pozwalającym na 
znaczne oszczędności w rachunkach za energię 
cieplną oraz energię elektryczną w BOBRME 
Komel. W związku z powyŜszym kolejnym 

etapem prowadzonych prac jest analiza kosztów 
budowy i instalacji układu kogeneracyjnego. 
Koszta te są kosztami ponoszonymi jednora-
zowo, których zwrot wymaga koniecznego do 
oszacowania  okresu czasu.  
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