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Wstęp
Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie, 

a właściwie jej poprzedniczka Przemysłowa Spółka Wodna 
WARTA S.A. w Częstochowie, już w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, z inicjatywy prof. Karola Cupiała z Instytutu 
Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechniki Często-
chowskiej (obecnie, po reorganizacji Wydziału Inżynierii Me-
chanicznej i Informatyki – Instytutu Maszyn Cieplnych) podjęła 
pierwsze w Polsce próby utylizacji biogazu – produktu ubocz-
nego beztlenowej fermentacji osadów ściekowych poprzez 
jego wykorzystanie do zasilania gazowych zespołów kogene-
racyjnych z silnikami tłokowymi, a następnie przez wiele lat 
eksploatowała kilka biogazowych zespołów kogeneracyjnych 
uruchomionych przez Politechnikę Częstochowską [1, s. 107-
151; 2, s. 71-81; 4, s. 30-37; 5, s. 190-224; 7, s. 25-35].

1. Zespół kogeneracyjny z silnikiem biogazowym 
GE JENBACHER JMS  316 GS-B.LC

W końcu grudnia 2008 roku, w Oczyszczalni Ścieków WAR-
TA S.A. w Częstochowie, fi rma KWE-Technika Energetyczna 
Sp. z o.o. z Bielska-Białej – Autoryzowany Przedstawiciel 
w Polsce GE JENBACHER Gas Engines Division, uruchomiła 
nowoczesny biogazowy zespół kogeneracyjny z silnikiem GE 
JENBACHER JMS 316 GS-B.LC o mocy elektrycznej 828 kW 
i mocy cieplnej 870 kW. Obszerny opis oczyszczalni ścieków 
oraz biogazowego zespołu kogeneracyjnego wraz jego da-
nymi technicznymi zawarto w [3, s. 416-424; 6, s. 138-152; 
7, s. 25-35; 8, s. 82-99; 9, s. 1-14; 12, p. 5.1.2, 1; 14, s. 1-4]. 

16-cylindrowy (V 70°), doładowany silnik ZI GE JENBA-
CHER JMS 316 GS-B.LC jest jednostką napędową bioga-
zowego zespołu kogeneracyjnego (rys. 1) wytwarzającego 
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Rys. 1. Biogazowy zespół kogeneracyjny z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC eksploatowany w Oczyszczalni 
Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie
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energię elektryczną oraz odzyskującego ciepło z układów: 
chłodzenia silnika, oleju smarującego, chłodzenia mieszan-
ki palnej oraz ciepło spalin. Silnik ten napędza samowzbud-
ny, synchroniczny, trójfazowy generator AvK DIG 110 i/4 
(1090 kVA/864 kWe/6,3 kV/1500 min-1) fi rmy Cummins Genera-
tor Technologies Germany GmbH [12, p. 5, 1-156; 15, s. 15-16].

Podstawowe dane techniczne zespołu CHP z silnikiem GE 
JENBACHER JMS 316 GS-B.LC zamieszczono w tabeli 1.

Dzięki zastosowaniu systemu regulacji LEANOX® [12, 
p. 5.3.1, 1-3] składu mieszanki palnej  z katalizatorem utle-
niającym CO i systemu zarządzania silnikiem DIA.NE [12, 
p. 3, 1-98] silnik gazowy spełnia aktualnie obowiązujące limity 
emisji spalin dla stacjonarnych biogazowych silników ZI za-
warte w przepisach TA-Luft 2002 [10, 88-90]. Gazowy zespół 
kogeneracyjny z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.
LC zasilany jest biogazem o wartości opałowej ok. 23 MJ/m3 
i przeciętnym składzie: CH4 (60–65)%, CO2 (30–38)%, H2S 
(<20 ppm) [3, 423-424; 6, 140; 7, 8; 8, 88-89; 9, 3]. Stosun-
kowo duża zawartość CO2 w znaczący sposób podnosi od-
porność przeciwstukową gazu, czyniąc go atrakcyjnym pa-
liwem dla silników spalinowych. Jakość biogazu wymagana 
[13, 1-10] osiągana jest m.in. dzięki zastosowaniu w ścieżce 
gazowej silnika absorbera z węglem aktywnym [16,1-4]. Ste-
rowanie mocą elektryczną zespołu kogeneracyjnego odbywa 
się poprzez zadawanie wartości ręcznej z poziomu systemu 
nadrzędnego SCADA lub pracę automatyczną z uwzględnie-
niem taryfy B23 [21, 9-10] i stanu napełnienia zbiornika bio-
gazu [8, 89]. W trybie automatycznym system, co 10 minut, 
kontroluje stan napełnienia zbiornika biogazu, starając się 
zwiększyć zapas biogazu w czasie pracy poza taryfą szczy-
tową, oraz pracując z możliwie wysoką mocą w czasie taryfy 

szczytowej. Informacje o tym, która z tych taryf jest aktualnie 
,,aktywna’’, przesyłana jest z systemu nadrzędnego SCADA.

2. Dotychczasowe doświadczenia 
techniczno-eksploatacyjne 

Poniższa analiza wykonana została w oparciu o dane za-
warte w [11] i dotyczy trzyletniego okresu przemysłowej eks-
ploatacji (2009-2011) biogazowego zespołu kogeneracyjnego 
z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC.

Silnik od uruchomienia przepracował 24 986 godzin (z cze-
go – 192 godziny w grudniu 2008 roku).

Dane dotyczące dotychczasowego czasu pracy i postojów 
biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBA-
CHER JMS 316 GS-B.LC, liczby jego rozruchów oraz jego dys-
pozycyjności zilustrowano na rysunkach 2 i 3.

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne zespołu CHP z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC 
Wyszczególnienie Jednostka Wartość

Liczba cylindrów – 16
Pojemność silnika dm3 38,934
Średnica cylindra/skok tloka mm 135/170
Stopień sprężania – 12,5
Prędkość obrotowa – znamionowa min-1 1500
Średnie ciśnienie efektywne bar 17,70
Średnia prędkość tłoka m/s 8,5
Moc wyjściowa mechaniczna kW 861
Moc wyjściowa elektryczna  (przy cosφ = 1,00) kW 828
Moc wymiennika ciepła mieszanka/woda ±8% 1 st./2 st. kW 131/38
Moc wymiennika ciepła olej/woda ±8% kW 95
Moc wymiennika ciepła woda chłodząca silnik/woda technologiczna ±8% kW 253
Moc wymiennika ciepła spaliny/woda techn. ±8% kW 391
Całkowita użyteczna moc cieplna ±8% kW 870
Ciepło radiacji kW 68
Sprawność elektryczna zespołu /sprawność całkowita % 39,6/81,2
Ciśnienie robocze oleju bar 4-5
Temp. wody chłodzącej na wyjściu z silnika przy pełnym obciążeniu °C 90
Masa silnika (suchy/mokry)/zespołu CHP kg 4000/4490/10 900
Długość silnika/zespołu CHP mm 2860/5882
Szerokość silnika/zespołu CHP mm 1340/1958
Wysokość silnika/zespołu CHP mm 1800/2240
Eksploatacyjne zużycie oleju/ofertowe g/kWh 0,2/0,3
Emisja NOx/CO (spaliny suche przy 5% O2  – przy 50% obciążenia) mg/m3 500/300

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, s. 86;12, p. 5.1.2, 1;14, s.1-4].

Tab. 2. Roczny czas pracy, postoje, rozruchy i dyspozycyj-
ność biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE 
JENBACHER JMS 316 GS-B – opracowanie własne na pod-
stawie [11]

Rok Czas 
pracy [h] Postoje [h] Dyspozycyjność Liczba 

rozruchów
2009 8258 502 0,942 379
2010 8413 347 0,961 268
2011 8093 667 0,924 401
Razem/
średnio 24 794 1516 0,942 1048

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11].
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Z rysunku 2 wynika, że biogazowy zespół kogeneracyjny 
eksploatowany jest w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. 
w Częstochowie bardzo intensywnie. Średnia dyspozycyjność 
zespołu policzona dla całego dotychczasowego okresu eks-

ploatacji = 0,943, bardzo dobrze świadczy zarówno o jakości 
zespołu CHP jak i o służbach technicznych go eksploatują-
cych. W wielu miesiącach wskaźnik ten był bliski jedności. 
W lutym z powodu czterodniowego postoju, spowodowanego 
wydmuchaniem uszczelki pomiędzy turbosprężarką a korpu-
sem silnika, obniżył się on do wartości 0,8, zaś w czerwcu 
2011 r. obniżenie tego wskaźnika do poziomu 0,72 spowo-
dowane było planowym – dziewięciodniowym serwisem po 
20  000 godzinach pracy zespołu kogeneracyjnego.

W lutym 2009 r. zanotowano łącznie 142 godziny postojów 
zespołu kogeneracyjnego oraz zwiększoną liczbę jego auto-
matycznych wyłączeń (64) z powodu zakłóceń w zewnętrz-
nej sieci elektrycznej (sygnalizacja asymetrii obciążeń faz). 
W końcu 2009 r. zanotowano ponownie, z podobnych przy-
czyn, niekontrolowany wzrost liczby automatycznych wyłą-
czeń  (październik – 48, listopad – 36). Zwiększona liczba za-
trzymań w 2010 r. (maj – 31, czerwiec – 54 i sierpień 30) była 
spowodowana przyczynami niezależnymi od eksploatatora, 
czyli postojami eksploatacyjnymi (przeglądy, wymiany oleju 
itp.) oraz pracami konserwacyjnymi sieci zasilających oczysz-
czalnię i związanymi z tym manewrami przełączeniowymi. 
Natomiast powodem 111 h postojów w marcu 2010 r. była ko-
nieczność wykonania planowego przeglądu po 10 000 h wraz 
ze zdemontowaniem i regeneracją turbosprężarki w autory-

Rys. 2. Dyspozycyjność biogazowego zespołu kogeneracyj-
nego z silnikiem GE JENBA-CHER JMS 316 GS-B.LC eks-
ploatowanego w OŚ WARTA S.A. w Częstochowie – w ujęciu 
miesięcznym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 

 

Rys. 4. Czas pracy biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC eksploatowanego 
w OŚ WARTA S.A. w Częstochowie oraz energia elektryczna i ciepło wyprodukowane przez ten zespół [MWh], dyspozycyjność 
zespołu, stopień obciążenia elektrycznego i cieplnego zespołu [MW], stopień obciążenia elektrycznego i cieplnego zespołu 
[% obciążenia nominalnego] – w ujęciu rocznym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 

 

Rys. 3. Czas pracy i postojów oraz liczba rozruchów biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER JMS 
316 GS-B.LC eksploatowanego w OŚ WARTA S.A. w Częstochowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]
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zowanym serwisie. Przyczyną zwiększonego czasu posto-
ju silnika w lutym 2011 roku (134 h) było prowadzenie prac 
naprawczych wymiany uszczelki pomiędzy turbosprężarką a 
korpusem silnika,  natomiast czerwcowego (204 h) – planowy 

serwis zespołu kogeneracyjnego po 20 000 godzinach jego 
eksploatacji. Zwiększona liczba rozruchów silnika w lutym 
(44) spowodowana była następstwem samoczynnych wyłą-
czeń związanych z (trudną do zdiagnozowania)  nieszczelno-
ścią pomiędzy turbiną a korpusem silnika, zaś w październiku 
tego samego roku zespół CHP był zatrzymywany aż 92 razy 
z powodu koniecznych szkoleń obsługi dotyczącej  realizacji 
pracy wyspowej zespołu kogeneracyjnego. 

Czas pracy biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silni-
kiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC eksploatowanego 
w OŚ WARTA S.A. w Częstochowie, produkcję energii elek-
trycznej i ciepła oraz średnie obciążenia elektryczne i ciepl-

Rys. 5. Średnie godzinowe obciążenie elektryczne i cieplne 
biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JEN-
BACHER JMS 316 GS-B.LC eksploatowanego w OŚ WARTA 
S.A. w Częstochowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 

 

Rys. 7. Stopień pokrycia potrzeb własnych OŚ WARTA S.A. w Częstochowie zakresie energii elektrycznej i ciepła produkcją 
własną w biogazowym zespole kogeneracyjnym z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC – w ujęciu rocznym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 

 

Tab. 3. Pokrycie zapotrzebowania OŚ WARTA S.A. w Czę-
stochowie na energię elektryczną i ciepło w latach 2009-2011 
produkcją własną

Rok Pokrycie zapotrzebowania produkcją własną [%]
energia elektryczna ciepło

2009 53,23 73,28
2010 52,58 79,24
2011 39,93 56,37
2009-2011 48,44 69,63

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11].

Rys. 6. Bilans energii elektrycznej i ciepła OŚ WARTA S.A. w Częstochowie (energia elektryczna/ciepło wyprodukowane przez 
biogazowy zespół kogeneracyjny, zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną/ciepło oraz stopień pokrycia zapotrze-
bowania produkcją własną)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 
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ne (wrażone w MW i odniesione do mocy nominalnych) oraz 
dyspozycyjność tego zespołu w rozbiciu na poszczególne lata 
eksploatacji zobrazowano grafi cznie na rysunku 4.

Widoczne na rysunku 4 zmniejszenie produkcji energii elek-
trycznej i ciepła w 2011 r. w stosunku do lat poprzednich spo-
wodowane było m.in. wspomnianym już planowym – ponad ty-
godniowym postojem serwisowym zespołu CHP na przełomie 
maja i czerwca 2011 roku oraz wspomnianym wcześniej awaryj-
nym, czterodniowym postojem w lutym 2011 r. Średnie godzino-
we obciążenie elektryczne i cieplne biogazowego zespołu CHP 
w układzie miesięcznym i średnie dla całego dotychczasowego 
okresu jego eksploatacji pokazano na rysunku 5.

Ilustracją miesięcznej produkcji energii elektrycznej i ciepła 
oraz stopnia pokrycia potrzeb własnych OŚ WARTA S.A. tą 
produkcją jest rysunek 6.

Dane odnośnie pokrycia potrzeb własnych OŚ WARTA  S.A. 
w Częstochowie w zakresie energii elektrycznej i ciepła pro-
dukcją własną w biogazowym zespole kogeneracyjnym w ko-
lejnych latach jego eksploatacji zestawiono w tabeli 3 i zobra-
zowano na rysunku 7.

Z rysunku 6 wynika, że zapotrzebowanie OŚ WARTA S.A. 
w Częstochowie na energię elektryczną jest w ciągu roku 
praktycznie stałe i energią elektryczną wyprodukowaną 
w biogazowym zespole kogeneracyjnym oczyszczalnia po-
krywa ok. 50% swojego zapotrzebowania, pomimo tego, iż w 
roku 2011 produkcją własną pokryto o ok. 20% mniej potrzeb 
własnych, w porównaniu do dwóch poprzednich lat (rys. 7).

Zmniejszenie produkcji energii elektrycznej i ciepła w 2011 
roku, spowodowane było remontem jednego z WKF-ów, co 
miało bezpośrednie przełożenie na mniejszą produkcję bioga-
zu. Specyfi czne dla oczyszczalni ścieków jest bardzo zmienne 
w ciągu roku zapotrzebowanie na ciepło (rys. 6). W okresie 
zimowym, ze względu na duże zapotrzebowanie  na ciepło 
technologiczne niezbędne m.in. do podgrzewania osadu w 
zamkniętych komorach fermentacyjnych, produkcja ciepła w 
biogazowym zespole pokrywa to zapotrzebowanie jedynie w 
niewielkim stopniu (ok. 50%), a brakujaca część ciepła nie-
zbędna do pokrycia potrzeb własnych oczyszczalni odzyski-
wana jest z procesu termicznego suszenia osadu ściekowego. 

W okresie letnim sytuacja jest odwrotna i występuje zna-
cząca, bo ok. dwukrotna, nadwyżka wyprodukowanego ciepła 
w stosunku do jego zapotrzebowania przez oczyszczalnię, i 
ciepło to jest rozpraszane w zewnętrznej stołowej chłodnicy 
wentylatorowej zainstalowanej na dachu budynku elektrocie-
płowni. Podczas dotychczasowej eksploatacji biogazowego 

zespołu kogenracyjnego OŚ WARTA S.A. była w stanie zago-
spodarować ok. 70% ciepła w nim wyprodukowanego (odzy-
skanego) – rysunek 7.
Średnie jednostkowe zużycie biogazu przez zespół koge-

neracyjny z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC w 
OŚ WARTA S.A. w Częstochowie (rys. 8) policzone dla ca-
łego dotychczasowego okresu eksploatacji kształtuje się na 
dość niskim poziomie i wynosi 0,364 m3/kWh (238,187 m3/h), 
zaś odniesione do 1 kWh łącznie energii elektrycznej i ciepła 
– jedynie 0,188 m3/kWh (123,020 m3/h). 

Analizując to zużycie w poszczególnych latach eksploatacji 
widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa, czego przyczy-
ną jest zauważalna uboższa zawartość składników organicz-
nych w ściekach oraz mniejsza liczba godzin przepracowa-
nych przez silnik.

3. Prace  serwisowe
Producent silnika GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC 

w planie konserwacji zamieszonym w [12, p.3.1, 2] narzuca 
eksploatatorowi wszystkie konieczne do wykonania czynno-
ści obsługowe. Plan obejmuje 60 000 godzin pracy zespołu 
kogeneracyjnego. Fragment tego planu pokazano na rysun-
ku 9. Podczas dotychczasowej – trzyletniej – bardzo inten-
sywnej eksploatacji biogazowego zespołu kogeneracyjnego 
z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC eksploata-
tor wykonywał terminowo wszystkie wymagane tym planem 
czynności serwisowe.

Dotychczas wykonano konserwację po pierwszym urucho-
mieniu silnika oraz wszystkie wymagane planem konserwacji, 
co 2000 h. Zakres wszystkich dotychczasowych wykonywa-
nych przeglądów, co 2000 h pracy obejmował: sprawdzenie 
i regulację luzów zaworowych, sprawdzenie instalacji zapło-
nowej, kontrolę: ścieżki gazowej (regulacji ciśnienia biogazu), 
mechanizmu dźwigniowego regulacji mieszalnika, zewnętrz-
nej chłodnicy stołowej, generatora elektrycznego i odpowie-
trzenie skrzyni korbowej silnika gazowego.

Przegląd po 10 000 h rozszerzony został dodatkowo o rege-
nerację turbosprężarki, wymianę pompy wody chłodzącej silnik, 
sprawdzenie rozrusznika oraz konserwację mieszacza gazu. 

Ostatni największy z planowych przeglądów silnika – po 
przepracowaniu przez silnik 20 000 godzin – miał miejsce 
w okresie 31.05.2011r. do 08.06.2011r. i obejmował: rege-
nerację turbosprężarki, wymianę pompy wody chłodzącej 
silnik, sprawdzenie i regulację luzów zaworowych, sprawdze-

Rys. 8. Jednostkowe zużycie biogazu przez zespół kogeneracyjny z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC w OŚ WAR-
TA S.A. w Częstochowie – w ujęciu miesięcznym i rocznym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11].
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nie instalacji zapłonowej, kontrolę: ścieżki gazowej (regula-
cji ciśnienia biogazu), mechanizmu dźwigniowego regulacji 
mieszalnika, zewnętrznej chłodnicy stołowej, generatora 
elektrycznego, odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika ga-
zowego, konserwację mieszacza gazu oraz sprawdzenie 
rozrusznika.

Dotychczas eksploatator biogazowego zespołu kogene-
racyjnego zetknął się zasadniczo z dwoma poważniejszymi 
problemami technicznymi. Pierwszy wynikał z zakłóceń w ze-
wnętrznej sieci elektrycznej (sygnalizacja asymetrii obciążeń 
faz). Problem drugi związany był bezpośrednio z uszkodze-
niem regulatora cosφ. Usterka ta była ciężką do zdiagnozo-
wania, przeprowadzona przez serwis fi rmy KWE-Technika 
Energetyczna kilkakrotna zmiana nastaw regulatora nic nie 
pomogła; układ po przeregulowaniu zachowywał się kilka 
godzin poprawnie, po czym awaria się powtarzała i dopie-
ro wymiana uszkodzonego regulatora (przez serwis KWE-
-Technika Energetyczna) przywróciła bezawaryjną pracę 
zespołu. W lutym 2011r. miał miejsce nieprzewidziany czte-
rodniowy postój zespołu, spowodowany koniecznością wy-
miany wydmuchanej uszczelki pomiędzy turbosprężarką 
a korpusem silnika. Naprawa przeprowadzona była przez 
wspomniany powyżej autoryzowany serwis producenta. Bio-
gazowy zespół kogeneracyjny oprócz wspomnianych powy-
żej usterek nie sprawiał użytkownikowi żadnych problemów 
techniczno–eksploatacyjnych.

Silnik biogazowy GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC eks-
ploatowany jest na oleju klasy SAE 40 - MOBIL PEGASUS 
610 [20] i jest wyposażony w układ automatycznej kontroli 
jego poziomu i uzupełniania [15, 12-13, 16]. Producent silni-
ka biogazowego nie ustalił cyklu konserwacyjnego dla oleju 
smarującego. Za podejmowanie wszelkich działań niezbęd-
nych dla ochrony i bezpieczeństwa eksploatacyjnego insta-
lacji CHP i jej dyspozycyjności odpowiada jej eksploatator. 
W związku z powyższym eksploatator regularnie pobiera 
zgodnie z zaleceniami GE JENBACHER zawartymi w Instruk-
cji wymiany oleju smarującego IW 0101 M0  zawartej w [12, 
p.4.1, 1-5] próbki oleju smarującego (co 500 h pracy silnika) 

i zleca badanie ich jakości w certyfi kowanym laboratorium 
fi rmy EXXON MOBIL – Signum Laboratory przez niego re-
komendowanym. Podczas dotychczasowej eksploatacji obej-
mującej 24 986 godzin (stan 31.12.2011 r.) pracy silnika, olej 
smarujący (w ilości po 300 dm3) wymieniono trzynastokrotnie 
(tabela 4).

Analizując tę tabelę, należy uznać, iż stosunkowo duży 
średni czas pracy silnika pomiędzy kolejnymi wymianami ole-
ju dobrze świadczy zarówno o jakości silnika jaki i o technolo-
gii przygotowania biogazu zasilającego ten silnik. Potwierdze-
niem tego faktu jest rzeczywiste, eksploatacyjne, jednostkowe 
zużycie oleju smarującego przez silnik GE JENBACHER JMS 
316 GS-B.LC (wynikające z różnicy zakupu i zużycia oleju 
smarującego w ciągu roku) które w całym dotychczasowym  
okresie eksploatacji  zespołu CHP obejmującym 24 986 h 
pracy wyniosło 0,164 g/kWh (0,131 dm3/h) i było niższe od 
zadeklarowanego w przez dostawcę w ofercie – 0,3 g/kWh 
(do pierwszej naprawy głównej).

Producent silnika w Instrukcji IW 0309M0 dotyczącej kontroli 
napięcia świec zapłonowych zaleca dla świec GE JENBACHER 
P7.1V6 zawartej w [12, p.4.1, 1-13].  na których eksploatowany 
jest biogazowy zespół kogeneracyjny w OŚ WARTA S.A. odstęp 
międzyelektrodowy 0,35 mm i napięcie zapłonu zawarte w prze-
dziale (12-32) kV. W razie jego przekroczenia koniczne jest ich 
czyszczenie, regulacja lub ich wymiana na nowe. 

Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztu eksploatacji 
biogazowego zespołu kogeneracyjnego, zwłaszcza w przy-
padku eksploatacji instalacji bez stałego nadzoru, jest regu-
lacja i okresowa wymiana zawsze całego kompletu (zapa-
sowego) świec zapłonowych (16 szt.) a nie poszczególnych 
świec. Pozwala to na szybką wymianę kompletu, wcześniej 
sprawdzonych (napięcie) i wyregulowanych (odstęp między-
elektrodowy) świec zapłonowych. Eksploatator regularnie 
dokonuje pomiarów ich napięcia zapłonu skopometrem FLU-
KE 123 i przestrzega, aby napięcia na poszczególnych świe-
cach zapłonowych nie przekraczały wartości 25 kV, a w razie 
stwierdzenia napięć wyższych następuje zatrzymanie silnika 
jedynie na minimalny czas niezbędny do wymiany komple-
tu świec zapłonowych na zapasowe. Okres między wymia-
nami świec zapłonowych (do ich czyszczenia i regulacji) w 
warunkach OŚ WARTA S.A. w Częstochowie nie przekracza 

Rys. 9. Fragment planu konserwacji silnika biogazowego GE 
JENBACHER JMS 316  GS-B. do przeglądu silnika po prze-
pracowaniu 20 000 godzin – [12, p.3.1, 2] 

Tab. 4. Zestawienie dotychczasowych wymian oleju smaru-
jącego w silniku GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC 

Lp. Data wymiany 
oleju

Stan licznika 
czasu pracy [h]

Czas pracy 
od ostatniej wymiany [h]

1 12.03.2009 1603 1603
2 22.05.2009 3274 1671
3 05.08.2009 5010 1736
4 29.10.2009 6992 1982
5 21.01.2010 8950 1958
6 21.04.2010 10 958 2008
7 30.06.2010 12 582 1624
8 24.09.2010 14 588 2006
9 23.12.2010 16 671 2083
10 31.03.2011 18 809 2138
11 01.06.2011 20 198 1389
12 25.08.2011 22 009 1811
13 21.11.2011 24 021 2012
Średni czas między wymianami oleju [h] ≈ 1848
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11].
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3 tygodni. Producent szacuje trwałość świec zapłonowych GE 
JENBACHER P7.1V6 na ok. 8000 h pracy. Na ich żywotność 
wpływa jakość biogazu oraz dbałość eksploatatora o czystość 
elektrod i ich systematyczna okresowa ich regulacja. W okre-
sie 36 miesięcy eksploatacji zespołu kogeneracyjnego zużyto 
trzy komplety świec zapłonowych. Dbałość  eksploatatora o 
świece zapłonowe jest koniczna i zrozumiała, gdyż koszt po-
jedynczej świecy zapłonowej kształtuje się na poziomie ok. 
1700 zł, a ich bezawaryjna praca jest gwarancją bezawaryjnej 
pracy całego zespołu kogeneracyjnego i generacji znaczą-
cych zysków z jego eksploatacji.

4. Aspekty ekonomicze eksploatacji  
biogazowego zespołu CHP 

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie za-
mawia z dwóch niezależnych źródeł moc elektryczną na po-
ziomie 1,5 MW i dodatkowo z trzeciego źródła 0,4 MW tzw. 
mocy bezpieczeństwa (na wypadek konieczności ewentual-
nej ewakuacji załogi i wyłączenia technologii).

Od 05.03.2009 r. działa w OŚ WARTA S.A. system rozli-
czania energii elektrycznej wyprodukowanej w biogazowym 
zespole kogeneracyjnym i wykorzystywanej w całości na 
potrzeby własne oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem 
przemysłowych liczników energii elektrycznej standardu 
ZMD405CT fi rmy LANDIS+GYR DIALOG [19]. Specyfi ką 
tego systemu rozliczeń jest to, iż wyprodukowana energia 
elektryczna nie jest sprzedawana odbiorcy zewnętrznemu po 
cenie niższej od tej, po której oczyszczalnia musiałaby taką 
energię zakupić do pokrycia potrzeb własnych. Uniknięto w 
ten sposób m.in.: znaczących opłat za przesył energii elek-
trycznej. Tak więc zysk oczyszczalni, to w znaczącej części, 
koszt niezakupionej od dostawcy zewnętrznego znacznie 
droższej energii elektrycznej. W układzie rozliczeń zainsta-
lowane są także liczniki jednokierunkowe, których zadaniem 
jest rejestracja ewentualnej energii przekazywanej z oczysz-
czalni do zewnętrznej sieci elektrycznej i jej rozliczanie zgod-
nie z zawartą umową z ZE, co ma miejsce incydentalnie.

W marcu 2009 r. wdrożono w OŚ WARTA S.A. w Częstocho-
wie procedurę potwierdzania wyprodukowanej „energii zielo-
nej” i uzyskiwania w Urzędzie Regulacji Energetyki „Świadectw 
pochodzenia” za energię elektryczną wyprodukowaną w OZE, 
które mogą być korzystnie sprzedawane przez oczyszczalnię 
na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ramach działającego w 
Polsce od 28.12.2005 r. Rynku Praw Majątkowych  przedsię-
biorstwom, które muszą wypełnić narzucony im „Prawem ener-
getycznym” obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorze-
nia Prezesowi URE „Świadectw pochodzenia” z kogeneracji. 
Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie w okre-
sie od 5.03.2009 r. do 31.12.2011 r. uzyskała 34 świadectwa 
pochodzenia, na 15 200 MWh wytworzonej ilości energii elek-
trycznej, co stanowiło 100% energii elektrycznej wyprodukowa-
nej w tym okresie. Część uzyskanych świadectw pochodzenia 
została odsprzedana przez oczyszczalnię na Towarowej Gieł-
dzie Energii S.A., jednak ich liczba oraz zysk są informacjami 
poufnymi i stanowią tajemnicę handlową fi rmy [17, 18].

W okresie od 05.03.2009 r. do 31.12.2011 r. przekazano 
na potrzeby własne oczyszczalni ścieków 15 179,97 MWh 
energii elektrycznej wyprodukowanej w bigazowym zespo-
le kogeneracyjnym, co stanowiło aż 99,41% jego produkcji. 
Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie pokryła 
w ten sposób w latach 2009-2011 własną produkcją energii 
elektrycznej średnio 48,4% (maks. w maju 2009 r. – 63%, zaś 
min. w listopadzie 2011 – 34,9%) swojego zapotrzebowania 
w tym zakresie.

Analizując efektywność inwestycji polegającej na zainsta-
lowaniu w OŚ WARTA S.A. w Częstochowie biogazowego 
zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER JMS 
316 GS-B., której całkowity koszt wyniósł 3,7 mln zł, [22] 
można stwierdzić, iż wartość samej tylko energii elektrycznej 
wyprodukowanej przez ten zespół w okresie dotychczasowej 
trzyletniej eksploatacji przekroczyła już koszt inwestycji. Ana-
lizując bardziej szczegółowo zyski ekonomiczne z eksploata-
cji zespołu CHP należałoby uwzględnić jeszcze wartość cie-
pła w nim wyprodukowanego i zużytego na potrzeby własne 
oczyszczalni oraz zysk ze sprzedaży przez oczyszczalnię na 
TGE świadectw pochodzenia za energię elektryczną w nim 
wyprodukowaną przedsiębiorstwom, które muszą wypełnić 
narzucony „Prawem energetycznym” obowiązek uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE „Świadectw 
pochodzenia z kogeneracji”. Wynika z tego, iż inwestycja ta 
zwróciła się inwestorowi w okresie znacznie krótszym niż 
3  lata, co należy uznać za wynik godny uznania i powinno to 
być przykładem i zachętą dla innych przedsiębiorstw, a szcze-
gólnie oczyszczalni ścieków dysponujących „darmowym” bio-
gazem. Tak szybki okres zwrotu inwestycji jest specyfi czny 
dla oczyszczalni ścieków, gdyż oczyszczalnia ścieków dyspo-
nuje paliwem gazowym – biogazem – o praktycznie zerowym 
koszcie pozyskania,  ponieważ jest on produktem ubocznym 
mezofi lnej, anaerobowej fermentacji osadu ściekowego, a po-
nadto oczyszczalnia ścieków jest w stanie – praktycznie nie 
ponosząc dodatkowych kosztów jego przesyłu, zagospodaro-
wać –na potrzeby własne – znaczącą ilość wyprodukowane-
go w nim, niejako przy okazji (bo odzyskanego), ciepła.

Podsumowanie 
  Średnia dyspozycyjność biogazowego zespołu kogenera-

cyjnego w okresie dotychczaso-wej trzyletniej jego eksplo-
atacji wynosi 94,3%, co świadczy o bardzo intensywnej i 
bezawaryjnej jego eksploatacji.

  Zespół kogeneracyjny przepracował do 31.12.2011 r. 
24 986 godzin, produkując w tym czasie 16 338,9 MWh 
energii elektrycznej i 15 344,3 MWh ciepła, co zapewniło 
pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na energię elek-
tryczną i ciepło własną produkcją w tym czasie, odpowied-
nio w ok. 48,4% i 69,6%.

  Średnie obciążenie elektryczne zespołu kogeneracyjne-
go podczas dotychczasowej eksploatacji wyniosło 0,655 
MW, co stanowiło 79,1% jego obciążenia nominalnego, 
zaś średnie obciążenie cieplne – odpowiednio: 0,615 MW i 
71,4% jego obciążenia nominalnego.

  Średnia produkcja biogazu w Oczyszczalni Ścieków WAR-
TA S.A. w analizowanym okresie kształtowała się na po-
ziomie 255,644 m3/h, zaś zużycie biogazu przez zespół 
kogeneracyjny – 238,187 m3/h (0,365 m3/kWh). 

  Średnie jednostkowe zużycie biogazu w analizowanym okre-
sie eksploatacji wyniosło 0,368 m3/kWh energii elektrycznej 
i 0,188 m3/kWh energii elektrycznej i ciepła (łącznie).

  Dotychczasowe eksploatacyjne jednostkowe zużycie 
oleju smarującego silnik biogazowy (uzupełnienia ole-
ju bez wymian – podczas 24 986 h pracy silnika zużyto 
3267,78 dm3 oleju) kształtuje się na poziomie 0,164 g/kWh 
(0,131 dm3/h), zaś deklarowane przez dostawcę w ofercie 
– 0,3 g/kWh (do pierwszej naprawy głównej).
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  Eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego z sil-
nikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC przynosi OŚ 
WARTA S.A. w Częstochowie wymierne korzyści energe-
tyczne, ekonomiczne i ekologiczne, redukując praktycznie 
do zera (u źródła jego wytwarzania) emisję do atmosfery 
biogazu zawierającego w swym składzie metan. Poprawiła 
ona gospodarkę energetyczną OŚ WARTA S.A. w Często-
chowie, tak w zakresie energii elektrycznej jak i ciepła, a 
także bezpieczeństwo energetyczne oczyszczalni, ponie-
waż biogazowy zespół kogeneracyjny może pracować 
wyspowo, jako rezerwowe źródło zasilania oczyszczalni z 
zachowaniem parametrów technologii.

  Ze względu na to, iż w wyniku eksploatacji biogazowego 
zespołu kogeneracyjnego zmniejszono znacząco bieżące 
koszty eksploatacji OŚ WARTA S.A. w Częstochowie dzię-
ki: ograniczeniu o ok. 50% zakupu energii elektrycznej od 
dostawców zewnętrznych, całkowitemu uniezależnieniu 
się od zewnętrznych dostawców ciepła, zagospodarowy-
waniu na potrzeby własne całego ciepła wyprodukowane-
go w kogeneracji, zrezygnowaniu z zakupu oleju opało-
wego do kotłowni w ilości ok. 40 t/rok, uzyskaniu wpisu 
na listę producentów „zielonej energii” i regularnemu 
pozyskiwaniu w URE „Świadectw pochodzenia” energii 
elektrycznej wyprodukowanej w OZE (szacowanej rocznie 
przez eksploatatora na ponad 5 000 MWh), mających war-
tość materialną na TGE S.A., koszt inwestycji w kwocie 
3,7 mln zł. zwrócił się już podczas dotychczasowej bardzo 
krótkiej, bo dopiero trzyletniej eksploatacji, a uzyskiwane 
realne korzyści ekonomiczne  znajdują wymierne odzwier-
ciedlenie w końcowej cenie oczyszczenia 1m3 ścieków.

  Dotychczasowa eksploatacja biogazowego zespołu ko-
generacyjnego z silnikiem GE JENBACHER nie stwarza 
trudności technicznych, zespół pracuje bezawaryjnie a 
jego stan techniczny jest dobry, co bardzo dobrze świad-
czy zarówno o jego jakości, jak i służbach technicznych 
intensywnie go eksploatujących. 

  Zaprezentowana instalacja z biogazowym zespołem ko-
generacyjnym funkcjonująca praktycznie bezawaryjnie 
od ponad trzech lat w OŚ WARTA S.A. w Częstochowie 
i przynosząca fi rmie wymierne korzyści ekonomiczne, 
stanowić może dla przyszłych inwestorów przykład do na-
śladowania, szczególnie dla innych oczyszczalni ścieków 
pozyskujących „bezkosztowo” paliwo silnikowe w postaci 
biogazu.

Publikacja została wykonana w ramach projektu fi nanso-
wanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
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A summary of three years’ operation of the biogas cogeneration 
set at the Warta S.A. waste treatment plant in Czestochowa

The paper discusses three years’ commercial operation to date of the Biogas Cogeneration (CHP) Set driven with the JMS 
316 GS-B.LC GE JENBACHER type engine, which has been operating in the WARTA S.A. Sewage Treatment Plant of Cze-
stochowa since the end of December 2008. The analysis covered the CHP Set’s operation and shutdown times, number of 
start-ups and availability, electric energy and heat generation, and average hourly electric and thermal load; the Sewage Treat-
ment Plant’s electric energy and heat balance and the degree of coverage of its electric energy and heat demand by its own 
production; the unit biogas consumption by the CHP Set; the service work carried out on, and failures of the CHP Set; and the 
economic effects gained from the operation of the Set. The study is a continuation of the previous publications [3], [6], [7], [8], [9] 
and, jointly with them, constitutes a unique compendium of knowledge for future operators of CHP biogas sets in the form of a 
collection of actual operational data for one of the most representative biogas cogeneration sets operated in domestic sewage 
plants in terms of electric power (approx. 0.8 MW).

Key words: biogas engine, cogeneration set, CHP - combined heat and power, commercial operation.
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