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MODERNIZACJA I KOGENERACJA W SYSTEMACH 

GRZEWCZYCH 
 

Projekt powstał jako część szerszej strategii gminnej dążącej do efektywnego 

wykorzystania energii oraz wytwarzania energii w sposób przyjazny dla środowiska. 

Elementami projektu są instalacja dwóch wysokowydajnych agregatów 

kogeneracyjnych w zmodernizowanej kotłowni połączonej z systemem centralnego 

ogrzewania w Novych Zámkach. Wykorzystanie kogeneracji obniżyło emisje węgla a 

także cenę ciepła dostarczanego użytkownikom. 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
Miasto Nové Zámky leży w południowo-

zachodniej części Słowacji, 100 km na 

wschód od Bratysławy. Liczy 42,000 

mieszkańców i posiada znaczną 

mniejszość węgierską. Głównymi 

zajęciami mieszkańców regionu są 

rolnictwo oraz wytwarzanie systemów 

oświetleniowych i chłodniczych.  

W mieście znajduje się zarząd powiatu, 8 

szkół średnich oraz Wydział Handlowy Bratysławskiej Akademii Ekonomicznej.  

 

Klimat 

średnia roczna temperatura podczas sezonu grzewczego: 4,2°C  

średnia długość sezonu grzewczego: 212 dni w roku 

 

 



KONTEKST PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Większość mieszkań w Novych Zámkach ogrzewana jest przez Bytkomfort Ltd Nové 

Zámky (dawniej: Bytový podnik Nové Zámky). Od połowy lat 90. ubiegłego wieku ta 

pierwotnie miejska spółka wdrażała szeroko zakrojony program modernizacji dążący 

do stworzenia wydajnego i przyjaznego dla środowiska systemu dostaw energii 

cieplnej po umiarkowanych cenach. Strategia opiera się przede wszystkim na 

wprowadzeniu nowoczesnych metod zarządzania, innowacji technologicznych, 

inwestycji oraz aktywnego dialogu z klientami.  

Takie podejście pozwoliło spółce na stworzenie planu rozwoju wytwarzania energii 

opartego na kogeneracji, z zapewnieniem wysokiej wydajności operacyjnej, 

zmniejszenia emisji oraz lepszego zabezpieczenia dostaw ciepła. Jednym z 

głównych celów projektu było zapewnienie klientom ciepła po umiarkowanych 

cenach w czasie wzrostu kosztów energii. 

Wykorzystanie zastosowanej technologii jest zgodne z celami efektywnego 

wykorzystywania energii i bezpieczeństwa dostaw ciepła znajdujących się w krajowej 

polityce energetycznej oraz w stosownych strategiach energetycznych Unii 

Europejskiej.  

 

DOŚWIADCZENIA MIEJSKIE 
 

Rozwój partnerstwa 

Projekt został zapoczątkowany 

przez miejskie przedsiębiorstwo 

Bytový podnik Nové Zámky. W 

2001 r. otrzymał akceptację 

Słowackiego Ministerstwa 

Środowiska oraz przedstawicieli 

programu PHARE. W marcu 2002 

r. podpisano kontrakt z wybranym 

dostawcą, GE Jenbacher, i 

rozpoczęto prace budowlane. 

Agregaty rozpoczęły pracę w 

grudniu 2002 r.  

 

Dane techniczne 

Instalacja składa się z dwóch agregatów kogeneracyjnych: JMS 620 GS-N.LC i JMC 

616 GS-N.LC z gazowymi silnikami tłokowymi o następujących parametrach:  

 

 

 

 



parametry jednostka KGJ(CHP) JMS 

620 GS-N.LC 

KGJ(CHP) JMS 

616 GS-N.LC 

zużycie paliwa Nm3/h 673  496  

moc (elektr.)  kWe 2739  1944  

moc (ciepło) kWt 2721  2008  

moc całkowita kW  5460  3952  

sprawność 

energetyczna 

(prąd)  

% 42,9  41,2  

sprawność 

energetyczna 

(ciepło) 

% 42,6  42,6  

sprawność 

całkowita 

% 85,5  83,8  

 

Część generowanej energii elektrycznej 

(ok. 6%) jest wykorzystywana do 

zasilania kotłowni, natomiast pozostałą 

energię sprzedaje się do sieci 

energetycznej, administrowanej przez 

Západoslovenská energetika Bratislava. 

Agregaty zostały usytuowane w 

systemie kotłowni składającym się z 

dwóch dużych kotłów o mocy 2 × 35 MW 

(na sezon zimowy) oraz mniejszego 

kotła o mocy 12 MW (na sezon letni). 

Dzięki temu instalacja jest w stanie 

dostarczać 86,73 MW mocy cieplnej i 

4,73 MW mocy elektrycznej, co w pełni 

zaspakaja zużycie energii przez miasto.  

 

KOSZTY I KORZYŚCI 

 

Ekonomiczne 

Całkowita wartość inwestycji: € 3.097.000 

Wkład PHARE:  € 1.146.000  

Wkład własny przedsiębiorstwa:  € 1.951.000 (w 75% kredyt bankowy, w 25% 

fundusze własne). 

oszczędność kosztów energii: ogólnie rzecz biorąc, kogeneracja oszczędza około 

32% paliwa w porównaniu do rozłącznych cyklów generacji. Cena dostarczanej 

jednostki ciepła jest o ok. 15% niższa niż cena ciepła dostarczanego przez kotły (wg 

regulacji cenowych z 2006 r.).  



oczekiwany okres zwrotu: z powodu obowiązujących na Słowacji regulacji cen 

wytwarzanego ciepła, okres zwrotu jest praktycznie równy okresowi amortyzacji 

agregatów (maks. 12 lat). Projekt jednak spełnia swój zasadniczy cel, tj. efektywne 

wytwarzanie energii w niewielkiej odległości od klientów wraz z jednoczesną obniżką 

cen dostarczanego ciepła. 

 

Ekologiczne 

roczna wytworzona moc cieplna: ok. 135.000 GJ rocznie (37.000 MWh rocznie)  

roczna wytworzona moc elektryczna: 36.000 MWh rocznie 

oszczędności w emisji węgla: zmniejszenie emisji jest mniej więcej równe 32% 

oszczędności w zużyciu paliwa 

 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Agregaty kogeneracyjne cechuje wysoka niezawodność podczas eksploatacji przy 

pełnym obciążeniu znamionowym w ciągu 7.000 do 8.000 godzin rocznie. Na 

Racioenergia 2005 expo w Bratysławie projekt zdobył II miejsce w konkursie na 

najlepszy projekt energetyczny. To jedna z największych tego typu instalacji na Słowacji 

– dlatego też służy za symbol szeroko zakrojonych wysiłków władz gminy na rzecz 

wydajności energetycznej i kosztowej. Projekt ten ma ponadto swój wkład w fakt, iż ceny 

ciepła dla odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) w Novych Zámkach są 

wśród najniższych na Słowacji. W 2003 r. gmina Nove Zamky stworzyła przedsięwzięcie 

o charakterze joint venture wspólnie z Energiekomfort Wien (Austria) – jedną z 

największych firm z dziedziny zarządzania energią. W tym czasie Bytový podnik Nové 

Zámky zmienił nazwę na Bytkomfort Ltd. Oczekuje się, że doświadczony partner 

zagraniczny będzie nadal rozwijać w mieście technologie o wysokiej wydajności i 

przyjazne dla środowiska. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI:  
imię i nazwisko osoby kontaktowej: inż. Štefan Szabo  

stanowisko: Kierownik ds. Energii  

organizacja: Bytkomfort Ltd  

adres: SNP 9, 940 06 Nové Zámky, Słowacja 

tel./fax: +421 35 6400205  

e-mail: bytkomfort@bytkomfort.sk 

strona internetowa: http://www.bytkomfort.sk 



 

Niniejsze studium przypadku zostało przygotowane przez Energie 

Cités we współpracy z Bytkomfort Ltd w ramach projektu RUSE 

współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DG REGIO 

w ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West 

Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N) w ramach Programu INTERREG 

IIIC. 

 

 

 

 

 

 


