Kogeneracja

generator oszczędności

www.introlenergo.pl
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Wzrost cen energii elektrycznej

Zarówno na polskim, jak i na zachodnio-europejskim rynku obserwujemy obecnie
znaczący, systematyczny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła. W kolejnych
latach tendencja ta prawdopodobnie jeszcze się nasili, ze względu na:
wzrost cen uprawnień do emisji CO2
wzrost importu i cen węgla
politykę klimatyczną Europy i zaostrzające się standardy produkcji energii

Kogeneracja

Średnie ceny dzienne EE w kontraktach rocznych
BASE_Y-21

BASE_Y-20

BASE_Y-19
330

wolumen 2020

310

w parze z oszczędnościami oraz
elastycznością i bezpieczeństwem
produkcji

290
270
250
230
210
190
170
150

2017

2018

2018

2019

2019

09.04

01.12

06.19

01.02

05.13

2

w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym
w trosce o przyszłe pokolenia

Produkcja rozdzielona
energii elektrycznej i ciepła

Produkcja skojarzona
energii elektrycznej i ciepła

Kogeneracja gazowa to:

Elektrownia
kondensacyjna,
sprawność ok. 42%

elastyczność i wygoda eksploatacji
brak emisji pyłów i związków siarki

45 J energia
elektryczna

107 J
paliwa

redukcja emisji tlenków azotu i dwutlenku węgla
wysoka (przekraczająca 90%) sprawność przemian

100 J
paliwa

50 J
paliwa

45 J energia
cieplna

zgodność z najnowszymi trendami w Europie
i wymogami dyrektywy MCP

elektrociepłownia
gazowa, sprawność
ok. 90

Ciepłownia,
sprawność ok. 90%

Kogeneracja gazowa
dwie możliwości

Turbina gazowa

Silnik gazowy

gdy priorytetem
jest para

kiedy wystarczy
gorąca woda lub chłód

Introl Energomontaż Sp. z o. o.:

Proponujemy:

od 25 lat budujemy układy kogeneracyjne gazowe.

Koncepcje, audity, studia wykonalności

przekazaliśmy już do eksploatacji instalacje
o łącznej mocy przekraczającej 200 MW.

Projekty kompletnych instalacji
Budowę i uruchomienie obiektów
Serwis

Jesteśmy z klientami podczas
całego cyklu inwestycji.
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Generalny wykonawca inwestycji

Wybrane realizacje

PGE Rzeszów

ECO Kutno

4 silniki gazowe Rolls Royce

3 silniki CATERPILLAR z układami odzysku ciepła

moc elektryczna bloku 29,2 MWe, moc cieplna 26,7 MWt

zasilane gazem sieciowym o mocy 2 MWe każdy

największy blok gazowy tego typu w Polsce

Oczyszczalnia ścieków Warta
Częstochowa

silnik Jenbacher o mocy 840 kWe zasilany biogazem
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PEC Geotermia Podhalańska
Zakopane

3 silniki gazowe Jenbacher o mocy 1,8 MWe

Generalny wykonawca inwestycji

Wybrane realizacje

KWK Borynia, Jastrzębie Zdrój

silnik Jenbacher o mocy 1819 kWe

Spółka Energetyczna Jastrzębie,
Jastrzębie-Zdrój

2 silniki MWM 4 MWe każdy zasilane gazem
z odmetanowania kopalni

KWK Wesoła, Mysłowice

2 silniki Jenbacher 1,45 MWe mocy każdy,
zasilane gazem z odmetanowania kopalni

PEC Legionowo

3 silniki CATERPILLAR 2 MWe każdy,
oraz kocioł wodny olejowo-gazowy o mocy 8 MWt
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Generalny wykonawca inwestycji

Wybrane realizacje

Dalkia Jarocin

silnik MWM o mocy 2 MWe

Kompania Węglowa S.A.
KWK Marcel w Marklowicach

silnik o mocy 2 MWe zasilane gazem
z odmetanowania kopalni

6

Nyska Energetyka Cieplna, Nysa

silnik gazowy o mocy 1,2 MWe

Reckitt Benckiser

silnik Jenbacher o mocy 2 MWe wraz z wytwornicą pary

Generalny wykonawca inwestycji

Wybrane realizacje

KWK Szczygłowice

silnik MWM 2 MW zasilany gazem z odmetanowania
kopalni w zabudowie kontenerowej

OPEC Gdynia Ciepłownia Wejherowo

silnik Rolls Royce 6,7 MWe zasilany
gazem sieciowym zaazotowanym

ZEC Katowice
Wydział V Wieczorek

2 silniki Jenbacher o mocy 1,5 MWe
na gaz z odmetanowania kopalni
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lider kogeneracji
na rynku polskim

GWI

30

200

generalny
wykonawca
inwestycji

ponad 30
jednostek
wybudowanych
w całym kraju

ponad
200 MW mocy
zainstalowanej

Introl-Energomontaż Sp. z o.o.
ul. 16 lipca 12, 41-506 Chorzów
tel. +48 32 78 74 300
+48 32 78 74 301
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