Rozwój kogeneracji gazowej

PGNiG TERMIKA jest największym
w Polsce wytwórcą ciepła i energii

Strategia
Grupy Kapitałowej
PGNiG

elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady
PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent
produkowanego w Polsce ciepła
sieciowego, które dociera do 75 procent
mieszkańców Warszawy i 60 procent
mieszkańców Pruszkowa, Piastowa
i Michałowic.
Produkcja odbywa się w pięciu zakładach:
• elektrociepłowni Siekierki,

Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem na polskim rynku gazu ziemnego. W ramach

• elektrociepłowni Żerań,

swojej strategii spółka dąży do przekształcenia w nowoczesny, zintegrowany kon-

• elektrociepłowni Pruszków,

cern multienergetyczny. Za rozwój potencjału Grupy Kapitałowej PGNiG na rynku

• ciepłowni Kawęczyn,

elektroenergetyki i ciepłownictwa odpowiada spółka PGNiG TERMIKA.

• ciepłowni Wola.

Jednym z podstawowych kierunków ekspansji PGNiG TERMIKA jest budowa sieci

Dzięki produkcji w kogeneracji

gazowych źródeł wytwórczych w oparciu o rozwój komunalnych i przemysłowych

PGNiG TERMIKA zapewnia pokrycie

systemów ciepłowniczych z zastosowaniem gazowych źródeł kogeneracyjnych.

około 50 procent zapotrzebowania
stolicy na energię elektryczną.

Celem Grupy jest wybudowanie do roku 2020 źródeł kogeneracyjnych różnej
wielkości, o łącznej mocy zainstalowanej 400 MWe. Istotnym elementem realizacji
tego celu jest już rozpoczęta we współpracy z Tauron Wytwarzanie budowa
bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Grupa, wykorzystując kompetencje
PGNiG TERMIKA, planuje realizować kolejne projekty inwestycyjne polegające
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Celem Grupy jest
wybudowanie do roku 2020
źródeł kogeneracyjnych różnej
wielkości, o łącznej mocy
zainstalowanej 400 MWe.

Dystrybucja ciepła produkowanego
przez zakłady odbywa się w Warszawie
poprzez miejską sieć ciepłowniczą
należącą do ﬁrmy Dalkia Warszawa,

na budowie bądź modernizacji (z wykorzystaniem silników lub turbin gazowych)

natomiast w Pruszkowie i okolicach

małych i średnich źródeł wytwórczych energii elektrycznej i ciepła lub chłodu.

– poprzez sieć cieplną PGNiG TERMIKA.

3

Rozwój kogeneracji gazowej w Polsce przez
GK PGNiG będzie możliwy dzięki systematycznie
prowadzonej rozbudowie systemu przesyłowego
oraz systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego.

PGNiG TERMIKA:
przyszłość
to źródła gazowe

Gwarancja dostępności paliwa gazowego na potrzeby
nowych gazowych jednostek wytwórczych będzie zaś
pochodną wzrostu wydobycia gazu ze złóż krajowych,
rozwoju połączeń transgranicznych i nowych kierunków
pozyskania paliwa gazowego (LNG).

PGNiG TERMIKA koncentruje się aktualnie na budowie nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych opartych na paliwie gazowym
i technologii kogeneracyjnej. Silne zaangażowanie spółki w rozwój gazowych
jednostek kogeneracyjnych wynika z efektywności energetycznej tego typu
źródeł, co obrazuje porównanie sprawności przemian energetycznych zacho-

Gazowe źródła wytwórcze charakteryzują się blisko
dwukrotnie niższym poziomem emisyjności CO2
w porównaniu ze źródłami opalanymi węglem
kamiennym. Nie emitują pyłu ani związków siarki,
nie wymagają również uciążliwego i kosztownego
transportu węgla i składowania ubocznych
produktów spalania.

dzących w elektrociepłowni gazowej i elektrociepłowni węglowej przedstawione
na poniższym schemacie.
Efektywność elektrociepłowni gazowej i węglowej małej mocy
energia elektryczna

18%
43%
58%

energia cieplna
42%

straty

15%
Elektrociepłownia gazowa, PES > 20%
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24%
Elektrociepłownia węglowa, PES > 10%
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Najważniejsze projekty

Budowa bloku
gazowo-parowego
w Stalowej Woli

Jest to pierwszy projekt tej skali w Polsce. Blok o mocy 450 MWe oraz 240 MWt powstaje
na terenie obecnej elektrowni Stalowa Wola jako wspólna inwestycja dwóch podmiotów,
w której po 50 procent akcji obejmują Tauron Wytwarzanie i PGNiG TERMIKA.
Budowany blok zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu przesyłowego
wysokiego ciśnienia należącego do spółki OGP GAZ-SYSTEM. Tak korzystna lokalizacja
sprawiła, że budowaną jednostkę będzie można stosunkowo szybko do niego podłączyć, bez konieczności wysokich nakładów na budowę przyłącza. Elektrociepłownia
Stalowa Wola ma według założeń produkować rocznie 3500 GWh energii elektrycznej
i spalać około 600 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego.
Budowa elektrociepłowni już się rozpoczęła. Generalnym wykonawcą elektrociepłowni jest
hiszpańska spółka Abener Energia, dostawcą turbiny gazowej jest GE, dostawcą turbiny
parowej Škoda, natomiast kocioł odzysknicowy zrealizuje Foster-Wheeler. Nowa elektrociepłownia zostanie oddana do komercyjnej eksploatacji w drugim kwartale 2015 roku.
Wartość projektu: około 1,5 mld złotych.
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Paliwo

Gaz ziemny

Moc elektryczna brutto

450 MWe

Moc cieplna maksymalna

300 MWt

Produkcja energii elektrycznej

3200 GWh

Produkcja ciepła

1900 GWh

Data uruchomienia
Moc w paliwie
Zużycie paliwa gazowego

2017/2018
900 MWt
> 650 mln m3

Budowa bloku
gazowo-parowego
w Warszawie

Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji warszawskiej elektrociepłowni Żerań.
Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z eksploatacji, a nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji
energii elektrycznej o 50 procent. Jednostka o mocy zainstalowanej około 450 MWe
będzie zużywała corocznie ponad 650 mln m3 gazu ziemnego. Planowany termin oddania

Na terenie funkcjonującej od blisko stu lat elektrociepłowni Pruszków planowana
jest modernizacja gospodarki energetycznej, która obejmować będzie:
• budowę nowego źródła wytwórczego opartego na czterech silnikach
gazowych o łącznej mocy około 16 MWe/15 MWt,
• modernizację dwóch istniejących węglowych kotłów wodnych WR-25,

bloku do eksploatacji to 2018 rok. Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi

w celu ich dostosowania do przyszłych, zaostrzonych wymagań

Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych

środowiskowych,

Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego
aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.
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Nowa
elektrociepłownia
Pruszków

• budowę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej, w której paliwem
będzie gaz ziemny/olej lekki.
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Outsourcing
energetyczny
– oferta PGNiG TERMIKA
Kogeneracja gazowa stanowi bezkonkurencyjne rozwiązanie pozwalające
na ekonomiczną modernizację istniejących źródeł ciepła.
PGNiG TERMIKA zaprasza do współpracy podmioty, które prowadzą działalność charakteryzującą się dużym (minimum 2 MWt), stabilnym poziomem zapotrzebowania
na ciepło i energię elektryczną oraz pracą w systemie dwu- lub trzyzmianowym.
Jeżeli zarządzasz ﬁrmą generującą zyski i ponosisz duże koszty z tytułu zakupu nośni-

Twoje korzyści:

ków energii (energia elektryczna, ciepło, ew. chłód), oferujemy Ci usługę pełnego
outsourcingu energetycznego, opartego na budowie na Twoim terenie kogeneracyj-

• koncentracja na podstawowej działalności
• bezpieczne dostawy energii
ze źródła wytwórczego
zlokalizowanego na terenie
Twojego zakładu
• niższe koszty zakupu
nośników energii zabezpieczone długoletnimi
umowami
• poprawa rentowności
i efektywności procesów
• dostęp do wiedzy specjalistów w zakresie energetyki

nego źródła gazowego, które wytwarzać będzie energię elektryczną i ciepło (ew. chłód)
w ilościach zapewniających pokrycie potrzeb energetycznych Twojej ﬁrmy,
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu tych nośników.
Oferowana przez PGNiG TERMIKA usługa pełnego outsourcingu energetycznego
obejmuje swoim zakresem realizację całego procesu inwestycyjnego związanego
z budową gazowego źródła kogeneracyjnego i gwarantuje:
• doradztwo w zakresie doboru najlepszej technologii i przygotowanie
studium wykonalności,
• budowę i późniejszą eksploatację gazowego źródła kogeneracyjnego,
• budowę przyłącza gazowego umożliwiającego dostawy gazu na potrzeby gazowego
źródła kogeneracyjnego,
• obsługę całego procesu administracyjnego związanego z realizacją
procesu inwestycyjnego.
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KONTAKT:
Jacek Kurowski
jacek.kurowski@termika.pgnig.pl
tel. (+48) 22 587 44 20
kom. (+48) 508 005 976
Janusz Dobrosielski
janusz.dobrosielski@termika.pgnig.pl
tel. (+48) 22 587 44 21
kom. (+48) 519 035 560
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