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Geometrical model of cogeneration system based on a 1MW  

gas engine  
 

In the previous year in December has been adopted by the European Commission a new budget for the Op-

erational Programme "the Infrastructure and Environment", where for the Polish intended is close to 32mld 

Euro for environmental investment. This program focuses on improving the attractiveness of our country and the 

development of energy efficient technologies. Especially important in this context become the energy recovery 

systems and increase the efficiency of converting energy with simultaneously reducing emissions of pollutions to 

the environment. The European Directive 2009/28 / EC of April 2009 set out the requirements for the EU Mem-

ber States on the case of the promotion of the use of energy from renewable sources. 

In the article Authors have focused on geometrical modelling of cogeneration system based on internal com-

bustion engine powered by fuel produced from landfill. Authors was realise geometrically model of energy re-

covery system used waste heat from engine(Gas Engine), transforming them into electrical energy using a ther-

moelectric generator (TEG - called. Thermoelectric Generators) which use semiconductor technology. The pa-

per presents the results of temperature tests on the surface of the gas engine and the exhaust system. 

This work is the result of the financial support from the Office of Mazovian Voivodeship Marshal 
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Model geometryczny układu kogeneracyjnego opartego na silniku gazowy 1MW 
 

W poprzednim roku w grudniu został przyjęty przez Komisje Europejską nowy budżet programu operacyjne-

go "Infrastruktura i Środowisko", gdzie dla Polski przewidziane jest blisko 32mld Euro na inwestycje proekolo-

giczne. Program ten skupia się na poprawie atrakcyjności naszego kraju oraz rozwoju efektywnych energetycz-

nie technologii. Szczególnie ważne w tym kontekście stają się układy odzyskiwania energii i zwiększania efek-

tywności transformacji energii przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska. W dyrek-

tywie europejskiej nr 2009/28/WE z kwietnia 2009 roku określono wymagania stawiane państwom członkowskim 

UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.  

W artykule Autorzy skupili się na zamodelowaniu geometrycznym układu kogeneracyjnego bazującego na 

silniku spalinowym zasilanym paliwem produkowanym z wysypiska śmieci. Autorzy zamodelowali geometrycznie 

układ odzyskiwania energii wykorzystujący ciepło odpadowe silnika (silnik gazowy), przekształcając je na ener-

gię elektryczną za pomocą termoelektrycznych generatorów (TEG - ang. thermoelectric generators), wykorzystu-

jących technologię półprzewodnikową. W niniejszej pracy przedstawiono także wyniki badań temperaturowych 

na powierzchni silnika gazowego oraz układu odprowadzania spalin. Publikacja powstała dzięki finansowaniu z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Słowa kluczowe: kogeneracja energii, układ odprowadzania spalin, silnik spalinowy, generator 

termoelektryczny   

 

1. Wstęp 

Współczesne trendy rozwojowe, współczesnych 

technologii odnawialnych źródeł energii i polityka 

energetyczna Unii Europejskiej wywierają nacisk 

na systemy kogeneracji energii oraz odnawialne 

źródła energii (OŹE).  

W przemyśle samochodowym inwestuje się  

w rozwój alternatywnych przetworników energii tj.: 

silników Stirlinga, akumulatorów energii, mini-

turbin gazowych, mat piezoelektrycznych, zawie-

szeń aktywnych i piezoelektrycznych układów 

wtryskowych, silników liniowych oraz innych sys-

temów odzyskiwania energii, które ponownie prze-

twarzają zwykle energię wydalaną w procesie spa-

lania mieszanki paliwowo-powietrznej w konwen-

cjonalnych silnikach spalinowych [1,2]. Wiele 

koncernów motoryzacyjnych inwestuje w najnow-

sze systemy mikrokogeneracji (BMW, FORD, 

MAZDA, itp.) Systemy kogeneracyjne zwiększają 

efektywność wykorzystania energii zawartej  

w mieszance paliwowo-powietrznej. Aktualnie 

istnieje tendencja do łączenia systemów mikroko-

generacji energii wraz z innymi systemami istnieją-

cymi w pojeździe, np. systemami sterowania silni-
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kiem, zasilania silnika, systemów bezpieczeństwa 

itp. [3-8].  

Współcześnie już prawie każda marka motory-

zacyjna posiada w swojej ofercie samochód z silni-

kami elektrycznymi oraz magazynami energii, które 

wciąż ewoluują.  

Do jednego ze sposobów odzyskiwania energii 

cieplnej należą termoelektryczne generatory (TEG - 

z ang. thermoelectric generators) wykorzystujących 

zjawisko Seebecka, które mogą być stosowane, 

jako bezpośrednie źródła energii elektrycznej  

w układzie odprowadzania spalin lub chłodzenia 

silnika spalinowego. Jednocześnie istnieją inne 

sposoby wykorzystania TEG i przetwarzania ener-

gii cieplnej  

na elektryczną, np. z obudowy łożysk, korpusów 

układów hamulcowych itd. [9 - 13].  

Polityka energetyczna Komisji Europejskiej ma 

na celu zmniejszenie uzależnienia krajów UE  

od importowanej ropy naftowej oraz paliw kopal-

nianych i wytworzenia własnych lokalnych nośni-

ków energii, którymi mogą być chociażby biopali-

wa [14, 15]. 

W grudniu 2014 roku został przyjęty przez Ko-

misję Europejską nowy budżet programu operacyj-

nego "Infrastruktura i Środowisko", w którym dla 

Polski przewidziane jest blisko 32mld Euro  

na inwestycje proekologiczne. Ponad to program 

celowo przewiduje działania zmierzające do pol-

skiego "Energiewende". Szczególnie ważne w tym 

kontekście stają się układy odzyskiwania energii  

i zwiększania efektywności transformacji energii 

przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanie-

czyszczeń do środowiska naturalnego. W dyrekty-

wie 2009/28/WE [16‒20] z kwietnia 2009 roku 

wyraźnie określono wymagania stawiane państwom 

członkowskim Unii Europejskiej w sprawie pro-

mowania stosowania odnawialnych źródeł energii. 

W dyrektywie 2012/27/UE do technologii kogene-

racyjnych, w których wytworzona zostaje energia 

elektryczna z ciepła odpadowego zaliczono m. in.: 

turbiny gazowe w układzie kombinowanym z odzy-

skiem ciepła, silniki spalinowe, silniki parowe, 

ogniwa paliwowe, mikroturbiny, organiczny obieg 

Rankine'a, silniki Stirlinga oraz wiele innych opisa-

nych szczegółowo w dyrektywie. Jednym z takich 

sposobów jest odzyskiwanie energii cieplnej dzięki 

termoelektrycznym generatorom (TEG) wykorzy-

stujących zjawisko Seebecka [21-26]. Na całym 

świecie ludzie nauki a także przemysłu stwarzają 

nowe spojrzenie na OŹE oraz technologie kogene-

racyjne, które wspierane są programami krajowymi 

(np.: program prosument prowadzony przez Naro-

dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, w skrócie NFOŚiGW [27]) prowadzi do 

szybkiego ich rozwoju. W dyrektywie 2012/27/UE 

do technologii kogeneracyjnych, w których wytwo-

rzona zostaje energia elektryczna z ciepła odpado-

wego zaliczono m.in.:, silniki spalinowe [28], silni-

ki parowe [29], ogniwa paliwowe [30, 31], mikro-

turbiny [32], organiczny obieg Rankine'a [33,34], 

silniki Stirlinga [35-39] a także inne opisane szcze-

gółowo w dyrektywie 2012/27/UE [19]. 

W artykule przedstawiono możliwość zastoso-

wania układu odzyskiwania energii traconej na 

przykładzie silnika zasilanego biogazem wysypi-

skowym (Deutz 1MW) oraz silnika ECOTEC 

X18XE, jako mniejszego źródła energii cieplnej. 

Układ ten może zwiększyć efektywność energe-

tyczną silnika spalinowego. W pracy opisano pro-

pozycję aplikacji takiego układu składającego się z: 

generatorów termoelektrycznych, mikro-turbin 

wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych oraz silnika 

Stirlinga. 

Układy mikro-kogeneracyjne mogą być także 

źródłami energii i zasilać bezpośrednio czujniki  

w instalacjach bezpieczeństwa [10, 40]. Zastoso-

wanie TEG lub piezoelektryków czerpiących ener-

gię z ciepła lub przemieszczenia może być alterna-

tywnym sposobem bezpiecznego zasilania czujni-

ków. 

 

2. Cel badań 

Celem zaprezentowanego układu odzyskiwa-

nia energii jest realizacja technologii przetwarzania 

energii i odzyskiwania jej ze źródeł nisko i wysoko-

temperaturowych oraz innych OŹE. Układ zbudo-

wany będzie na silniku gazowym (spalinowym)  

z możliwością zasilnia alternatywnymi jak i kon-

wencjonalnymi, powszechnie dostępnymi paliwami 

ciekłymi oraz gazowymi (np. LPG, CNG). Efekty 

poprawnego działania takiego układu będą mogły 

być w przyszłości wykorzystane w przemyśle mo-

toryzacyjnym lub w systemie prosumenckim  

w przemyśle energetycznym. Ponadto zastosowanie 

wielu systemów ponownego wykorzystania energii 

zapewni wieloźródłowy dostęp do energii. 

Do bezpośredniego odzyskiwania energii  

z ciepła spalin wykorzystywana będzie technologia 

półprzewodnikowa, na której bazują generatory 

termoelektryczne. Do pośredniej formy odzyskiwa-

nia energii wykorzystany będzie Silnik Stirlinga. 

Na pracę całego układu ma wpływ szereg zmien-

nych i warunków otoczenia: wysterowanie silnika 

(mieszanka uboga i bogata), różne paliwa, różne 

zmieniające się dynamicznie obciążenie (w zależ-

ności od zapotrzebowania [39, 41]), itp.  

Do przetwarzania energii i ponownego jej za-

gospodarowania można wykorzystać także OŹE 

(mini-elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaicz-

ne, kolektory słoneczne) w małej skali przeznaczo-

nej do współpracy z silnikiem spalinowym oraz 

magazynami energii.  

Wszystkie te elementy będą współpracowały 

jako jeden układ minikogeneracyjny. 

Współpracę silnika spalinowego, TEG oraz 

silnika Stirlinga przedstawiono w postaci diagramu 

Sankeya na rysunku 1. 
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Rys. 1. Diagram Sankeya. 

 

3. Model TEG 

Przeprowadzając prace naukowo-badawcze na 

termoelektrycznych generatorach, jako przetworni-

kach energii, opracowano parametry pracy termoe-

lektrycznych generatorów w sytuacji odzyskiwania 

energii elektrycznej z energii cieplnej dysypowanej 

w silniku spalinowym w układzie wydechowym.  

Do zamodelowania wykorzystano program 3D 

(SolidWorks) i przeprowadzenia symulacji kompu-

terowych wykorzystano środowisko elementów 

skończonych (MES - program Ansys) [42]. Model 

bryłowy TEG przedstawiono na rysunku 2. 

W trakcie realizacji opisu matematycznego 

ośrodka ciągłego obiekt jest traktowany, jako mo-

del w przestrzeni euklidesowskiej, którego punkty 

identyfikuje się z materialnymi cząstkami ciała. 

Ciągłość modelu [43] zostaje zamodelowana  

w sposób matematyczny, zakłada się ciągłość wy-

stępującą w teorii funkcji z dopuszczalnym wyjąt-

kiem na ograniczonej liczbie wewnętrznych po-

wierzchni nieciągłości, oddzielających obszary 

ciągłe.  

W stosunku do modeli ciągłych, modele dys-

kretne umożliwiają modelowanie nieciągłości  

i rozdrobnienia materiału, poprzez podejście do 

modelu, jako złożenia skończonej liczby obiektów 

dyskretnych. Obecnie modele dyskretne można 

budować na różnych poziomach obserwacji (ma-

kro/mikro/nano) z punktu widzenia struktury mate-

riału. 

 
Rys. 2. Model geometryczny generatora termoelek-

trycznego [44]. 

 

 
Rys. 3. Przepływ energii cieplnej przez TEG, zdję-

cia TEG na stanowisku. 

 

Na rysunku 3 przedstawiono TEG na stanowi-

sku badawczym. Na samej górze przedstawiono 

przepływ energii cieplnej przez moduł termoelek-

tryczny, następnie przedstawiono ten sam model 

TEG na radiatorze pasywnym, który następnie 

zamontowano na przygotowanym odcinku pomia-

rowym układu wydechowego na stanowisku ba-

dawczym. Na ostatnim zdjęciu rysunku 3 przedsta-

wiono zamontowane 5 generatorów gotowych do 

badań. Badania przeprowadzono na stanowisku 

laboratoryjnym Silnik ECOTEC X18XE na wy-

dziale SiMR w Zintegrowanym Środowiskowym 

Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojaz-

dów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszaw-

skiej mieszczącym się przy ul. Narbutta 84 w War-

szawie. 

Na rysunkach od 4 do 12 przedstawiono pomia-

ry temperatur kamerą termowizyjną wybranych 

miejsc stanowiska laboratoryjnego, mierzonych  

w trakcie pracy silnika spalinowego w stanie usta-

lonym, nieobciążonym przy prędkości obrotowej 

2000 obr/min oraz 3000 obr/min. 
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Rys. 4. Lokalizacja punktów pomiarowych na silni-

ku ECOTEC [26] 

  

Rys. 5. Rozkład tempe-

ratur „0” punktu pomia-

rowego dla 2000 

obr/min [26] 

Rys. 6. Rozkład tempe-

ratur „1” punktu pomia-

rowego dla 2000 

obr/min [26] 

  

Rys. 7. Rozkład tempe-

ratur „2” punktu pomia-

rowego dla 2000 

obr/min [26] 

Rys. 8. Rozkład tempe-

ratur „3” punktu pomia-

rowego dla 2000 

obr/min [26] 

  

Rys. 9. Rozkład tempe-

ratur „0” punktu pomia-

rowego dla 3000 

obr/min [26] 

Rys. 10. Rozkład tem-

peratur „1” punktu 

pomiarowego dla 3000 

obr/min [26] 

  

Rys. 11. Rozkład tempe-

ratur „2” punktu pomia-

rowego dla 3000 

obr/min [26] 

Rys. 12. Rozkład tem-

peratur „3” punktu 

pomiarowego dla 3000 

obr/min [26] 

 

4. Model Stirlinga 

W tym rozdziale pracy przedstawiono stanowi-

sko badawcze układu mikrokogeneracyjnego  

z silnikiem Stirlinga (najczęściej stosowane gazy 

robocze: hel, azot, powietrze oraz argon). W arty-

kule przedstawiono wyniki pomiarów odzyskania 

mocy elektrycznej z układu kogeneracyjnego  

z silnikiem Stirlinga dla ciśnienia p=7 bar przy 

wykorzystaniu azotu, jako gazu roboczego. Mak-

symalna moc możliwa do odzyskania przy p= 7 bar 

wynosi 104 Waty. 

 

 
Rys. 9. Przebieg mocy elektrycznej w funkcji 

obciążenia na silniku elektrycznym. Gaz roboczy 

azot (p=7 bar) [39] 

 

Równoległym etapem do prowadzonych badań 

było wykonanie modelu bryłowego konstrukcji 

badanego silnika oraz wykonie szeregu symulacji  

i animacji pracy silnika. Część wyników zostało 

opublikowanych w pracach Autorów [39, 41, 44, 

45]. 

Stanowisko badawcze (rys. 13) składało się  

z silnika Stirlinga jednostronnego działania typu 

Alfa, przekładni pasowej o przełożeniu i=1:4 po-

między silnikiem Stirlinga a silnikiem elektrycz-

nym prądu stałego DC (moc znamionowa silnika 

elektrycznego 500 W), czujników pomiarowych 

(przetwornik ciśnienia umieszczony w cylindrze 

zimnym, czujnik magneto – indukcyjny, termopar 

pomiarowych (typu K umieszczonych w: przestrze-

ni sprężania, rozprężania, na regeneratorze od stro-

ny chłodnicy oraz od strony nagrzewnicy), układu 

obciążającego do 550 Watów (układ obciążający – 

573



 

 
 

 

        

 

pracował, jako regulowane źródło prądowe), kart 

National Instruments oraz oprogramowania 

Labview służący do rejestracji wybranych parame-

trów pracy układu.  

W celu wykonania modelu bryłowego silnika 

Stirlinga, przedstawionego na rysunku 13 silnik 

rozmontowano i skrupulatnie pomierzono. W trac-

kie pomiarów dokonano oględzin stanu silnika  

oraz sprawdzono zużycie eksploatacyjne części 

roboczych silnika. 

 

 
Rys. 13. Stanowisko badawcze z silnikiem Stirlinga 

[39,41]. 

 

 

 
 

Rys. 14. Model brylowy silnika Stirlinga [39]. 

 

Następnie wykorzystano oprogramowanie 3D 

do zbudowania modelu bryłowego oraz szczegóło-

wego odwzorowania każdego elementu silnika (rys. 

14). Kolejnym etapem było wykonanie złożenia 

silnika, finalnie wykonano animację pracy. Szcze-

gółowy opis modelu bryłowego badanego silnika 

znajduje sie w pracy magisterskiej jednego z auto-

rów [39]. 

 

 

5. Układ mikrokogeneracyjny 

Do tej pory przedstawiono badania i modele 

półprzewodnikowych generatorów oraz silnika 

Stirlinga. W tym rozdziale omówiony zostanie 

układ odzyskiwania energii wykorzystujący TEG, 

Stirlinga oraz inne źródła energii. 

W celu określenia temperatur panujących  

w układzie chłodzenia oraz odprowadzania spalin 

przeprowadzono szereg badań na powierzchniach 

silników spalinowych omówionych szerzej w in-

nych publikacjach Autorów [1,2, 22-26, 39, 41, 44, 

45].  

Poniżej przedstawiono na rysunku 15 silnik 

Deutz w trakcie badań temperaturowych. Na rysun-

kach 16 i 17 przedstawiono miejsca pomiarowe  

w których dokonano odczytu temperatur oraz ich 

wartości. 

 

 
Rys. 15. Zdjęcie Silnika Deutz [41, 44]. 

 

Przy całkowitym obciążeniu silnika (100% ‒ 

pracy generatora prądu) dla prędkości wynoszącej 

około 1500
 obr

/min wartość temperatury miały warto-

ści:  

w punkcie 3 ‒ 710C, w punkcie 2  ‒ 745C, nato-

miast w punkcie 1 ‒ ~765C (rys 16). W tak wyso-

kich temperaturach w układzie wylotowym silnika 

spalinowego istnieje możliwość zastosowania 

µCHP bazującego na silniku Stirlinga [24]. Ciepło 

dysypowane do otoczenia powinno być zagospoda-

rowane i przekształcane na energię mechaniczną 

bezpośrednio (TEG) lub pośrednio (układ µCHP  

z silnikiem Stirlinga,) na energię elektryczną.  
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Rys. 16. Zdjęcia silnika V16 Deutz oraz wyniki 

pomiarów temperaturowych 

 

Rys. 17. Zdjęcia silnika V16 Deutz oraz wyniki 

pomiarów temperatury- układ tłumienia spalin 

 
Rys. 18. Zdjęcia elektrowni wiatrowych i ogniwa 

fotowoltaicznego [44]. 

 

Na rysunku 18 przedstawiono dodatkowe ele-

menty układu odzyskiwania energii [46]. W dni 

nasłonecznione możemy pozyskiwać energię sło-

neczną i przetwarzać ja na elektryczną oraz w trak-

cie ruchu pojazdu lub ruchu powietrza odzyskuje-

my kolejną porcję energii elektrycznej. Zarówno 

ogniwa fotowoltaiczne jak i mini-elektrownia wia-

trowe są ekologicznymi źródłami energii odnawial-

nej, której mamy pod dostatkiem na Ziemi. 

W punkcie 2 publikacji przedstawiono diagram 

Sankeya, w którym przewidziano współpracę Silni-

ka Stirlinga, silnika Deutz (1MW) oraz TEG.  

W trakcie symulacji w zależności od warunków 

brzegowych uzyskiwano ok. 700kW energii elek-

trycznej całego układu, którą można sprzedać do 

sieci lub bezpośrednio wykorzystać w systemie 

prosumenckim sprzedając sąsiadom. Dodatkowo 

sumując energię ze źródeł OŹE (elektrownia wia-

trowa ogniwa fotowoltaiczna i inne) w naszym 

układzie można zwiększyć efektywność pozyski-

wanej energii.  

 

 

6. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono koncepcję układu 

kogeneracyjnego opierającego się o działanie silni-

ka spalinowego dużej mocy (Deutz 1MW) pracują-

cego w układzie kogeneracyjnym zasilanego biopa-

liwem pochodzenia naturalnego z fermentacji od-

padków. Silnik ten może bezpośrednio współpra-

cować z mniejszej mocy silnikiem Stirlinga, jako 

dodatkowym elementem odzyskującym energię  

z ciepła spalin. Jednocześnie do rekuperacji energii 

zaproponowano TEG, jako bezpośrednie źródło 

energii elektrycznej przekształcające bezpośrednio 

energię cieplną na elektryczną. 

Kolejnym elementem układu może być ogniwo 

fotowoltaiczne PV oraz mini-turbiny wiatrowe.  

Opisane w artykule elementy układu kogenera-

cyjnego mogą być źródłem energii dla różnego typu 

zastosowania w zależności od miejsca i popytu: 

jako zasilnie instalacji alarmowych, alternatywne 

źródła energii, lokalne źródła energii elektrycznej, 

lub alternatywa dla wielko-przesyłowych sieci 

energetycznych.  

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

TEG (ang. Thermoelectric Generator) generator 

termoelektryczny 

PV (ang. Photo Voltaic) ogniwo fotowoltaiczne 

OŹE Odnawialne Źródła Energii 
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