
Kogeneracje – źródło oszczędności 
w zakładach przemysłu piwowarskiego
Analiza ekonomiczna 

Tabela 1. Przykładowe zyski browaru z zastosowania układu kogeneracyjnego opartego na 
gazie zziemnym

Ponoszone koszty

Sposób tradycyjny: 
energia elektryczna z ZE
energia cieplna wytwarzana z gazu 
ziemnego

Z wykorzystaniem kogeneracji 
(jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej 
i cieplnej z gazu ziemnego)

• Roczne koszty energii elektrycznej:
400 kW x 8200 h x 0,30 zł/kWh 
=ok. 984 000 zł
• Roczne koszty energii cieplnej:
Sprawność kotła gazowego: 90%
(436 kW / 0,9 ) / 10 = 48,5 m3/h
 48,5 m3 x 8200 h x 1,65 zł/m3 
= ok. 656 000 zł
• Roczne koszty związane z obsługą 
kotłów: 15 000 zł
• Łączne koszty zakupu energii 
elektrycznej i gazu:
984 000 zł+ 656 000 zł+ 15 000 zł 
= 1 655 000 zł 

• Dobrany moduł kogeneracyjny do produkcji 
400 kWel/436 kWciepl. zużywa ok. 96 m3/h 
gazu ziemnego.
• Koszt zapotrzebowania na gaz:
96 m3 x 8200 h x 1,65 zł/m3 = ok. 1 299 000 zł
• Koszty rocznej obsługi serwisowej agregatu:
koszt obsługi agregatów: 160 000 zł
• Łączne koszty eksploatacji agregatu:
1 299 000 zł + 160 000 zł = 1 459 000 zł
• Sprzedaż żółtych certyfikatów:
400 kW x 8200 h x 0,11 zł = ok. 361 000 zł
• Koszty akcyzy:
400 kW x 8200 h x 0,02 zł = ok. 66 000 zł

Roczny zysk: 1 655 000 zł – 1 459 000 zł – 66 000 zł + 361 000 zł = 491 000 zł 
Koszt inwestycji wynosi ok. 1 600 000 zł, zatem zwróci się on w ciągu ok. 3 lat i trzech 
miesięcy eksploatacji
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W dobie bardzo silnej konkurencji na rynku branży piwowarskiej istotne stało 

się zmniejszenie kosztów produkcji poprzez optymalizację procesów technologicz-

nych, jak również kosztów zakupu i produkcji mediów. Specyfika zakładów prze-

mysłu piwowarskiego powoduje, że są one bardzo energochłonne, co wiąże się 

z dużymi kosztami ponoszonymi na zakup energii elektrycznej i cieplnej. Doskonałym 

rozwiązaniem przekładającym się na obniżenie tych kosztów są systemy kogene-

racyjne, pozwalające na własne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej.

Co to jest kogeneracja? 
Kogeneracja – to wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w jednym 

urządzeniu. Moduły kogeneracyjne (inaczej układy CHP ang. „Combined Heat and 

Power”) napędzane są silnikami spalinowymi, czterosuwowymi, z zapłonem iskrowym, 

zasilanymi gazem ziemnym lub biogazem. W silniku, energia zawarta w gazie, podczas 

procesu spalania w cylindrach przekształcana jest na energię mechaniczną oraz ener-

gię cieplną. Energia mechaniczna zamieniana jest na energię elektryczną w sprzężonej 

z silnikiem prądnicy, a energia cieplna, poprzez układ wymienników (chłodzenia silni-

ka, oleju, I stopnia chłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej oraz spalin), odbiera-

na jest w postaci gorącej wody o parametrach 90/70 °C. Dzięki maksymalizacji 

wykorzystania energii pierwotnej paliwa gazowego oraz zminimalizowaniu strat, sys-

temy kogeneracyjne uzyskują sprawność rzędu blisko 90%. 

Czy kogeneracja się opłaca? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono analizę ekonomiczną moż-

liwości wdrożenia systemów kogeneracyjnych w dwóch browarach. W pierwszym 

przypadku browar kupuje energię elektryczną z Zakładu Energetycznego, a energię 

cieplną produkuje z gazu ziemnego we własnej kotłowni gazowej. W drugim przy-

padku browar produkuje energię cieplną w kotłowni gazowej z biogazu, ponieważ 

posiada własną oczyszczalnię ścieków z reaktorem biologicznym, w którym pro-

dukowany jest biogaz o zawartości metanu ~80%, w ilości ok. 180 m3/h. 

W pierwszym przypadku dobrano dla browaru system kogeneracyjny o mocy 

elektrycznej 400 kW i mocy cieplnej 436 kW, pracujący na gazie ziemnym. 

Porównując koszty ponoszone przy klasycznym zaopatrze-

niu w media (energia elektryczna z Zakładu Energetycznego, 

ciepło produkowane we własnej kotłowni gazowej) z roz-

wiązaniem alternatywnym w postaci zastosowania systemu 

CHP, bardzo wyraźnie widać przewagę tego drugiego roz-

wiązania. Przy takim poziomie zapotrzebowania na media 

różnica w ponoszonych kosztach wynosi ok. 500 tys. złotych 

rocznie. Dzieje się tak głównie dlatego, iż za wyprodukowa-

ną w wysokosprawnej kogeneracji energię elektryczną 

przysługują świadectwa pochodzenia energii wytworzonej 

w wysokosprawnej Kogeneracji, czyli tzw. „żółte certyfikaty”. 

Są to papiery wartościowe przyznawane przez Urząd 

Regulacji Energetyki za ilość wyprodukowanych MWh ener-

gii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, którymi 

można handlować na Towarowej Giełdzie Energii. Tak duża 

oszczędność w kosztach ponoszonych na media powoduje, 

że nakłady, jakie trzeba ponieść na wdrożenie systemu koge-

neracyjnego, zwracają się w okresie ok. 3 lat eksploatacji, 

a przez kolejne lata pracy system kogeneracyjny przynosi 

wymierne zyski. 

W przypadku drugiego browaru zaproponowano system 

kogeneracyjny, opalany biogazem o mocy elektrycznej 600 

kW i mocy cieplnej 679 kW. Ze względu na to, że przy 

klasycznym zaopatrzeniu w media biogaz był w całości 

wykorzystywany do produkcji ciepła dla potrzeb browaru, 



z tytułu własnej produkcji energii, a co za tym idzie – poprawiającą konkurencyjność 

zakładu na rynku.  mgr inż. Tomasz Dusza
Specjalista ds. systemów kogeneracyjnych

w Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o., tel. 695-560-340,tdusza@ces.com.pl

Tabela 2. Przykładowe zyski Browaru z zastosowania układu kogeneracyjnego opartego na biogazie

Ponoszone koszty

Sposób tradycyjny: 
energia elektryczna z ZE
energia cieplna wytwarzana 
z biogazu

Z wykorzystaniem kogeneracji 
(jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej 
i cieplnej z gazu ziemnego)

• Roczne koszty energii 
elektrycznej:
600 kW x 8200 h x 0,30 zł/kWh 
=1 476 000 zł
• Roczne koszty energii cieplnej 
z biogazu:
sprawność kotła gazowego: 90%
(1296 kW / 0,9 ) / 8 = 180 m3/h
180 m3 x 8200 h x 0 zł/m3 = 0 zł
• Roczne koszty związane 
z obsługą kotłów: 15 000 zł
• Łączne koszty zakupu energii 
elektrycznej i gazu:
1 476 000 zł + 15 000 zł 
= 1 491 000 zł 

• Dobrany moduł kogeneracyjny do produkcji 
600 kWel / 679 kWciepl. zużywa ok. 180 m3/h 
biogazu o zawartości metanu 80%.
• Koszt zapotrzebowania na biogaz:
180 m3 x 8 200 h x 0 zł/m3 = 0 zł
• Roczne koszty energii cieplnej z gazu ziemnego:
sprawność kotła gazowego: 90%
(1296 – 679) kW / 0,9 ) / 10 = 68,5 m3/h
 68,5 m3 x 8200 h x 1,65 zł/m3 = ok. 927 000 zł
• Koszty rocznej obsługi serwisowej agregatu 
koszt obsługi agregatów – 240 000 zł
• Roczne koszty związane z obsługą kotłów: 15 000 zł
• Łączne koszty eksploatacji:
927 000 zł+ 240 000 zł+ 15 000 zł = 1 182 000 zł
• Sprzedaż żółtych certyfikatów:
600 kW x 8200 h x 0,11 zł = ok. 541 000 zł
• Sprzedaż zielonych certyfikatów:
600 kW x 8200 h x 0,17 zł = ok. 836 000 zł
• Koszty akcyzy:
600 kW x 8200 h x 0,02 zł = ok. 98 000 zł

Roczny zysk : 1 491 000 zł – 1 182 000 zł – 98 000 zł + 1 377 000 zł = 1 588 000 zł 
Koszt inwestycji wynosi ok. 1 900 000 zł, zatem zwróci się on w ciągu ok. 1 roku i dwóch 
miesięcy eksploatacji
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po zastosowaniu kogeneracji konieczne będzie wyprodukowanie brakującej ilości 

energii cieplnej (1296 – 679 = 617 kW) w kotłowni – z gazu ziemnego. Przy 

wykorzystaniu biogazu do produkcji mediów w systemie kogeneracyjnym widzimy 

jeszcze większe korzyści z zastosowania układu CHP, w porównaniu z analizą dla 

pierwszego browaru. Oszczędności roczne z tytułu własnej produkcji energii elek-

trycznej i cieplnej przekraczają 1,5 mln złotych, a okres zwrotu inwestycji nieznacz-

nie przekracza 1 rok. Związane jest to przede wszystkim z różnicą w kosztach 

paliwa gazowego, jak również z możliwością uzyskiwania poza „żółtymi certyfika-

tami” świadectw pochodzenia energii z OZE, czyli tzw. „zielonych certyfikatów”. 

Dodatkowo dochodzą do tego mniejsze nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na moc 

elektryczną zainstalowanej jednostki kogeneracyjnej, w porównaniu z jednostką 

dobraną dla pierwszego browaru.

Powyższe przykłady pokazały, że zastosowanie kogeneracji w zakładach prze-

mysłu piwowarskiego jest rozwiązaniem opłacalnym i generującym duże oszczęd-

ności z tytułu własnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Aby efekt ekonomicz-

ny z zastosowania systemu CHP był jak największy, należy dobierać jednostki 

kogeneracyjne w taki sposób, aby możliwie cała wyprodukowana energia, elek-

tryczna i cieplna była wykorzystywana na potrzeby własne zakładu. 

Należy jeszcze nadmienić, iż kogeneracja przy odpowiedniej modyfikacji sys-

temu daje nam możliwość produkcji innych mediów, takich jak woda lodowa czy 

para. W przypadku niewielkiego zapotrzebowania zakładu w wodę gorącą o para-

metrach 90/70 °C istnieje możliwość zamiany w chillerze absorpcyjnym energii 

cieplnej na wodę lodową, którą można zastosować do celów technologicznych lub 

klimatyzacji. Takie rozwiązanie nazywamy systemem trigeneracyjnym. Dodatkowo 

zastępując wymiennik ciepła na spalinach wytwornicą pary, jesteśmy w stanie 

produkować z gorących spalin parę wodną, która może być wykorzystana na potrze-

by zakładu. Taki układ produkujący energię elektryczną, gorącą wodę, wodę lodową 

oraz parę określamy mianem systemu poligeneracyjnego.

Podsumowując, kogeneracja jest bardzo ciekawą alternatywą dla tradycyjnego 

systemu zaopatrzenia w media browarów, mogącą generować duże oszczędności 


