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Streszczenie: W artykule przedstawiono uwarunkowania 
wykorzystania ciepła wytwarzanego w kogeneracji do produkcji 
chłodu w okresie letnim - SUMMERHEAT. Omówiono podsta-
wowe schematy technologiczne i organizacyjne oraz uwarunko-
wania prawne, technologiczne, ekonomiczne i środowiskowe wy-
twarzania chłodu z ciepła sieciowego. Podstawową barierą rozwo-
ju technologii jest konieczność podniesienia temperatury wody 
sieciowej w lecie, co powoduje wzrost strat przesyłania ciepła 
i zmniejszenie współczynnika skojarzenia. Może to być skompen-
sowane zyskami ze sprzedaży ciepła zużywanego do produkcji 
chłodu wtedy, gdy zapotrzebowanie na chłód przekroczy pewną 
progową wartość. Ponadto taryfy na ciepło uniemożliwiają sprze-
daż ciepła na potrzeby chłodzenia absorpcyjnego po niskiej cenie, 
co wymaga zmiany regulacji prawnych (zmiana systemu taryf 
sprzedaży ciepła sieciowego). Konieczne jest również wdrożenie 
regulacji prawnych oraz finansowych wspierających wykorzysta-
nie oraz rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej na cele 
chłodnicze.  
 
Słowa kluczowe: kogeneracja, chłodzenie, summerheat, ciepło 
odpadowe, chłodziarki absorpcyjne 

1. WPROWADZENIE 

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyła się powierzchnia 
użytkowa chłodzonych i/lub klimatyzowanych pomiesz-
czeń a biorąc pod uwagę krajowe i międzynarodowe bada-
nia trend ten powinien utrzymać się w ciągu kolejnych lat. 
Zostało to zilustrowane na wykresie przedstawionym na 
Rys.1. 
Przyczyn tego wzrostu jest kilka. W większości przypad-
ków decydujące znaczenie ma projekt architektoniczny, 
sposób użytkowania budynku oraz rosnąca wartość we-
wnętrznych zysków ciepła jak również wzrastające wyma-
gania dotyczące komfortu cieplnego. Ponadto zmianie ule-
gają również parametry klimatu zewnętrznego, w tym po-

ziom temperatur i oczywiście, wzrasta liczba budynków 
biurowych i usługowych. 
 

 
Rys. 1. Powierzchnia użytkowa chłodzonych i/lub klimatyzowa-
nych pomieszczeń  [Mln m2], EU 15 
Fig. 2. Usable area of cooling and/or heating spaces [Mln m2],  
EU 15 
 
W celu zniwelowania tego trendu, naturalne są działania 
zmierzające do ograniczenia lub nawet całkowitego unik-
nięcia zapotrzebowania na chłód w budynkach na poziomie 
projektowym i wykonawczym. Europejska dyrektywa 
o charakterystyce energetycznej budynków powołuje w tym 
celu dodatkowe instrumenty wspierające. Ponadto, istnieją 
rozwiązania alternatywne, takie jak chłodzenie pasywne lub 
chłodziarki zasilane ciepłem sieciowym pozwalające na 
pokrycie występującego zapotrzebowania na chłód. 
Zastosowanie chłodziarek absorpcyjnych zasilanych cie-
płem sieciowym, wymaga spełnienia odpowiednich warun-
ków technicznych i ekonomicznych. W ogólnych rozważa-
niach dotyczących wykorzystujących ciepło chłodziarek 
absorpcyjnych, uwzględniających źródła ciepła w sieci cie-
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płowniczej, szczególny wpływ na ich wykorzystanie mają 
warunki techniczne. Wśród podstawowych problemów 
można wymienić: 

• niska temperatura zasilania w sieci ciepłowniczej 
wymaga zastosowania chłodziarek o większych 
gabarytach, 

• niewielka różnica temperatury między zasilaniem 
a powrotem wywołuje w SC przeciążenie hydrau-
liczne i ogranicza osiągalną moc chłodniczą, 

• podniesienie temperatury zasilania w SC skutkuje 
zwiększonymi stratami ciepła w sieci i ogranicza 
ilość wytwarzanej energii elektrycznej w elektro-
ciepłowniach 

Należy zatem zawsze przeprowadzić analizę dotyczącą 
danego przypadku obejmującą cały system.   
Chłodzenie za pomocą ciepła sieciowego powinno przy-
czyniać się do efektywnego wykorzystania źródeł energii 
i do redukcji emisji CO2 w stosunku do chłodziarek sprę-
żarkowych. W związku z tym, konieczne jest aby ciepło 
sieciowe było wytwarzane za pośrednictwem źródeł ciepła 
o niskim wskaźniku zużycia energii pierwotnej (zobacz 
Rys. 3). Można to osiągnąć wykorzystując ciepło odpadowe 
z procesów kogeneracyjnych, w szczególności ze źródeł 
opalanych za pomocą odnawialnych źródeł energii i spalar-
ni odpadów.  
 
 

 
Rys. 3. Wskaźniki PRF dla energii elektrycznej, indywidualnych 
systemów ogrzewania oraz ciepła sieciowego w wybranych  
miastach Europy. 
Fig. 2. Primary Energy Factors for electric Power, individual  
heating systems and district heating in selected European cities.  
 

 
Wykorzystanie wolnych mocy grzewczych, dostępnych 
głównie w lecie, może przyczynić się do wzrostu efektyw-
ności i w ten sposób zwiększyć rentowność zakładów wy-
twórczych. Oczywiście, chłodziarki napędzane ciepłem 
stanowią bezpośrednia konkurencję technologiczną i eko-
nomiczną dla chłodziarek sprężarkowych. 
W Polsce, w dużych aglomeracjach miejskich zasilanych 
z elektrociepłowni, występują korzystne warunki do skoja-
rzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz 
chłodu na potrzeby klimatyzacji. Analiza tego zagadnienia 
znalazła się w prognozach rozwoju potencjału kogeneracji, 
przedstawionych na wykresie poniżej. 

 
 
Rys. 3. Prognozy technicznego potencjału kogeneracji w Polsce [1]. 
Fig. 3. Technical Potential of Cogeneration in Poland [1]. 
 
 
Wzrastające zapotrzebowanie na chłód w budynkach po-
krywane jest głównie za pomocą konwencjonalnych chło-
dziarek sprężarkowych, a więc wzrost ten wywiera wpływ 
na sieci energetyczne i źródła energii elektrycznej. Sytuacja 
ta spotęguje obecnie występujące problemy związane z 
zaspokajaniem potrzeb energetycznych, jak: szczyty zapo-
trzebowania w lecie,  zwiększone uzależnienie od importu 
energii oraz zwiększona emisja CO2 i problemy związane z 
czynnikami chłodniczymi. Przewidywany wzrost produkcji 
chłodu musi być wspierany odpowiednimi badaniami i 
wdrażaniem technologii chłodzenia w oparciu o tanie ciepło 
odpadowe. Możliwość wykorzystania ciepła dostarczonego 
z miejskiej sieci ciepłowniczej do wytwarzania chłodu w 
obiektach przyłączonych do tej sieci była głównym zagad-
nieniem projektu SUMMERHEAT. 

2. WARUNKI DLA DOSTAWCÓW ENERGII 

2.1. Modele działania i ocena wytwarzania chłodu z cie-
pła sieciowego 

Z technicznego punktu widzenia możliwe są dwa systemy 
wytwarzania chłodu z ciepła sieciowego: centralny i roz-
proszony. 
Scentralizowane wytwarzanie chłodu polega na wytwarza-
niu wody lodowej centralnie w jednym miejscu (zakład 
centralnego chłodzenia) za pomocą chłodziarek absorpcyj-
nych, ewentualnie w połączeniu chłodziarki sprężarkowej z 
chłodzeniem swobodnym, które jest następnie rozdzielana 
pomiędzy klientów za pośrednictwem sieci centralnego 
chłodzenia do lokalnych obszarów w wielkości od kilku 
hektarów do kilku kilometrów kwadratowych.  
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Rys. 4. Scentralizowany system produkcji chłodu. 
Fig. 4. Centralized cold generation system. 
 
 
Zdecentralizowane wytwarzanie chłodu polega na dostar-
czeniu do klientów wody sieciowej o odpowiednich para-
metrach i wykorzystywane lokalnie do produkcji chłodu – 
mieszanie różnych technologii, w tym termostatycznie ste-
rowanych chłodziarek absorpcyjnych. Operatorem lokalnej 
produkcji chłodu może być właściciel budynku lub lokalne 
przedsiębiorstwo energetyczne.  
 
 

 
Rys. 5. Rozproszony system produkcji chłodu. 
Fig. 5. Decentralized cold generation system. 
 
 
To rozróżnienie ma decydujące znaczenie w odniesieniu do 
możliwości technicznych, w szczególności do oceny opła-
calności ekonomicznej. Analiza ta może być przeprowa-
dzona zarówno z punktu widzenia właściciela budynku jak 
i interesu właściciela systemu centralnego chłodzenia. 
W Polsce korzystnym rozwiązaniem, pod względem zuży-
cia energii pierwotnej, jest wytwarzanie chłodu w systemie 
centralnym. Ciepło wytwarzane w kogeneracji zasila sorp-
cyjne wytwornice wody lodowej, a następnie wyproduko-
wany chłód jest rozprowadzany do odbiorców. 
W Polsce najbardziej popularne są chłodziarki bromowo-
litowe Single-Effect, ze względu na wymaganą niską tem-
peraturę zasilania. 

2.2. Sprzedaż chłodu z centralnej produkcji chłodu 

System ciepłowniczy lub lokalna jednostka energetyczna 
jest właścicielem i eksploatuje centralne chłodziarki ab-
sorpcyjne oraz sprzedaje chłód w formie wody lodowej do 
właścicieli budynków / odbiorców chłodu poprzez sieć cen-
tralnego chłodzenia. 
 
 

 
 
Rys. 6. Schemat sprzedaży chłodu w systemie scentralizowanym. 
Fig. 6. Selling cold from central cold generation. 
 

2.3. Skutki dla wytwórców ciepła 

- założenie układu centralnego chłodzenia; 
- instalacja odpowiedniego połączenia sieci centralnego 

ogrzewania z systemem centralnego chłodzenia; 
- zbudowanie sieci centralnego chłodzenia; 
- zwiększone straty ciepła w sieci; 
- ograniczona ilość wytwarzanej energii elektrycznej 

w CHP. 
 

2.4. Analiza finansowa 

Po stronie jednostek zaopatrzenia w ciepło i chłód sieciowy 
(w przypadku oddzielnych jednostek) 
- wzrost strat przesyłania ciepła i zmniejszenie współczyn-
nika skojarzenia kompensowane zyskami ze sprzedaży cie-
pła zużywanego do produkcji chłodu wtedy, gdy zapotrze-
bowanie na chłód przekroczy pewną progową wartość; 
- opłacalność ekonomiczna w przypadku zasilania tanim 
ciepłem odpadowym w przypadku zmiany systemu taryf 
sprzedaży ciepła sieciowego; 
- dodatkowe koszty związane z budową sieci rozdzielczych; 
większy koszt produkcji chłodu (83 EURO/MWh) niż 
w chłodziarkach sprężarkowych (74 EURO/MWh), ale tań-
sze serwisowanie urządzeń. 
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Po stronie właścicieli budynków / odbiorców końcowych 
- mniejsze zużycie przestrzeni niż w przypadku zdecentrali-
zowanej produkcji chłodu. 

3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRODUKCJĘ 
I ROZPROWADZANIE CIEPŁA W SKOJARZENIU 
Z PRODUKCJĄ CHŁODU W CHŁODZIARKACH 
ABSORPCYJNYCH 

Wykorzystanie ciepła sieciowego do zasilania chłodziarek 
absorpcyjnych pociąga za sobą zmiany parametrów wpły-
wających bezpośrednio na produkcję oraz dystrybucję cie-
pła sieciowego [3, 4, 5, 7]: 
- podwyższenie temperatury wody sieciowej w okresie let-
nim do poziomu umożliwiającego ekonomiczną i nieza-
wodną pracę chłodziarek bromolitowych (z 60÷70oC do 
75÷90oC), skutkuje zwiększonymi stratami ciepła w sieci 
i ogranicza ilość wytwarzanej energii elektrycznej 
w elektrociepłowniach, 
- przyrost mocy cieplnej do zasilania urządzeń chłodni-
czych, ze względów ekonomicznych min. o ok. 10÷20% 
mocy zużywanej do przygotowania c.w.u., w przypadku 
utrzymywania stałej temperatury wody sieciowej w okresie 
letnim na poziomie ok. 95÷100oC moc progowa stanowi 
ok. 50÷60% mocy potrzebnej do przygotowania c.w.u., 
- zmiana strumienia masy wody w wyniku podwyższenia 
temperatury wody sieciowej w okresie letnim, nawet do 
50÷60% obliczeniowego strumienia masy wody sieciowej 
w sezonie ogrzewania dla współczynnika skojarzenia 
chłodniczego u=0,1. 

4. DOSTĘPNE ŹRÓDŁA CIEPŁA DO NAPĘDU 
CHŁODZIAREK SORPCYJNYCH 

- ciepło odbierane ze spalin i woda z obiegu chłodzenia 
silników gazowych na metan napędzających generatory 
energii elektrycznej (KWK „Pniówek” [6]), 
- para technologiczna o ciśnieniu 0.1 MPa (Dalkia Poznań 
ZEC S.A.), 
- ciepło sieciowe z lokalnej elektrociepłowni (kopalnia 
Rudna), 
- ciepło z agregatu kogeneracyjnego opartego o gazowy 
silnik tłokowy (Karpacka Spółka Gazownicza). 

5. STAN PRAWNY OFEROWANIA CHŁODU JAKO 
USŁUGI ENERGETYCZNEJ 

Wdrażanie systemów chłodzenia sieciowego nie cieszy się 
wystarczającym zainteresowaniem ze strony władz pu-
blicznych. Obecnie nie istnieją dokumenty dotyczące zasad 
kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie chłodem. 
Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. 06.193.1423) narzuca system taryfowania 
również na ciepło odpadowe z ciepłowni, uniemożliwiając 
sprzedaż po niskiej cenie, warunkującej opłacalność zde-
centralizowanego układu chłodzenia absorpcyjnego. 

6. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA UKŁADÓW 
WYKORZYSTANIA CIEPŁA SIECIOWEGO DO 
PRODUKCJI CHŁODU (W OPARCIU O OBLICZE-
NIA EKOLOGICZNE Z WP2) 

Tabela 1. Wskaźniki efektywności energetycznej  
dla różnych systemów [7]. 

Table 1. Energy efficiecy factors for various cold  
generation systems [7]. 

Typ układu 
chłodzenia  

Chłodziarki absorpcyjne 
LiBr-H2O na ciepło  

sieciowe z kogeneracji 

Chłodziarki sprężarkowe

Centralny 
(COP=0.7) 

Zdecentra-
lizowany 

(COP=0.6) 

Centralny 
(COP=4.0) 

Zdecentra-
lizowany 

(COP=4.0) 
Wskaźnik 
energii pier-
wotnej PRF 
[-] 

0.651 0.881 0.691 0.739 

Emisja CO2 
[t/MWh] 

0.215 0.291 0.225 0.240 

 
 
Najwyższą efektywność energetyczną i ekologiczną posia-
da system chłodziarek absorpcyjnych w układzie central-
nym, najniższą w układzie indywidualnym. Sprawności 
energetyczne i ekologiczne centralnych systemów absorp-
cyjnych są porównywalne do sprawności centralnych sys-
temów sprężarkowych. 

7. WDRAŻANIE DYREKTYWY 2004/08/EC 
W SPRAWIE WSPIERANIA KOGENERACJI ORAZ 
JEJ WPŁYW NA DZIAŁANIE JEDNOSTEK CHP 

Dyrektywa 2004/08/EC w sprawie wspierania kogeneracji 
została wdrożona, ale wymaga jeszcze weryfikacji. Obecnie 
opracowywana jest Strategia promocji skojarzonego wy-
twarzania ciepła i energii elektrycznej i zlikwidowania ba-
rier jego rozwoju (COM (97) 514 final). W ramach Prawa 
Energetycznego wydano następujące rozporządzenia doty-
czące kogeneracji: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 
2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych 
we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 
z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzy-
skania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uisz-
czania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wy-
sokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 07.175.1314); 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obo-
wiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skoja-
rzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. 04.267.2657). 
Dokumenty te określają zasady dotyczące energii elek-
trycznej wytwarzanej w skojarzeniu (np. obowiązek zaku-
pu), ale nie zapewniają praktycznie żadnego wsparcia dla 
tych technologii. Ustalona minimalna sprawność wytwa-
rzania energii elektrycznej i ciepła na poziomie 70% w po-
łączeniu z ustaloną niewielką ceną wytwarzanej w ten spo-
sób energii elektrycznej sprawia, że inwestycje ekologiczne 
nie są atrakcyjne dla przedsiębiorstw energetycznych. Sys-
tem kar i opłat środowiskowych wydaje się być niewystar-
czający, gdyż większość zakładów  woli utrzymywać 
sprawność wytwarzania na niskim poziomie, nawet kosz-
tem zwiększonych opłat za środowisko. 

8. CENTRALNY UKŁAD PRODUKCJI CHŁODU – 
WARUNKI PRAWNE, WSPARCIE FINANSOWE 
I ZAANGAŻOWANIE WŁADZ PUBLICZNYCH  

Obecnie nie istnieją dokumenty wspierające budowę nowej 
infrastruktury na cele chłodnicze. Wsparcie finansowe 
udzielane jest na inwestycje polegające na modernizacji 
źródła ciepła, zapewniającej 15% oszczędność energii, 
zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termo mo-
dernizacyjnych i remontowych. Mechanizm ten polega na 
udzieleniu 20% dotacji kwoty zaciągniętego kredytu. Do-
datkowo istnieje szereg funduszy wspierających inwestycje 
służące ochronie środowiska: 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – wspiera zadania regionalne o istotnym znaczeniu 
dla środowiska poprzez udzielenie kredytu preferencyjne-
go, dotacji lub inwestycji kapitałowej; 
- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej – wspierają inwestycje ekologiczne oddziału-
jące na środowisko na poziomie regionalnym poprzez 
udzielenie kredytu preferencyjnego, dotacji bezpośredniej, 
lub dotacji do stopy oprocentowania kredytu preferencyj-
nego;  
Ponadto istnieją różnego rodzaju instytucje komercyjne 
zapewniające metody finansowania dla inwestycji pro-
ekologicznych, jak np. Bank Ochrony Środowiska S.A. 
Wdrażanie systemów chłodzenia centralnego wymaga pro-
mowania przez władze publiczne ze względu na wysokie 
koszty inwestycyjne.  

9. OCENA KRYTERIÓW DECYZYJNYCH PO 
STRONIE NABYWCY 

9.1. Koszty produkcji i dystrybucji chłodu 

- względnie wysoki koszt chłodu, szczególnie w warunkach 
małego popytu na chłód; 

- brak metod rozdziału uzasadnionych kosztów rocznych na 
poszczególne nośniki energii wytwarzane w trójgeneracji 
bez subsydiowania skrośnego, najbardziej racjonalnym 
sposobem jest podział proporcjonalny w stosunku do kosz-
tów w układzie rozdzielonym [2]; 
- koszt budowy przyłączy w przypadku układów z chłodze-
niem centralnym; 
- koszty inwestycyjne instalacji chłodziarek absorpcyjnych 
dla małych mocy są ok. 50% wyższe w porównaniu ze 
sprężarkowymi, z drugiej strony niższe koszty eksploatacji 
chłodziarek absorpcyjnych niż sprężarkowych; 
- opłacalność ekonomiczna w przypadku zasilania tanim 
ciepłem odpadowym lub tanim paliwem gazowym oraz, 
gdy dostarczana energia elektryczna jest droga. 

9.2. Wiedza na temat dostarczania chłodu jako usługi 
energetycznej 

- nieznajomość technologii chłodzenia absorpcyjnego nie 
powoduje obaw przed jej zastosowaniem, dla potencjalnych 
odbiorców chłodu nie ma większego znaczenia źródło jego 
pochodzenia, w swoim wyborze kierują się przede wszyst-
kim czynnikami biznesowymi. 

9.3. Przestrzeń zapotrzebowania na chłód 

- próg mocy chłodniczej, dla której dostarczanie chłodu jest 
ekonomicznie opłacalne, odczucie zbyt wysokiej tempera-
tury w klimatyzowanych pomieszczeniach może być po-
wodem zwiększenia mocy chłodniczych; 
- potencjalnych odbiorców chłodu sieciowego nie należy 
upatrywać w mieszkalnictwie, na które nałożono obowią-
zek certyfikacji, lecz w obiektach użyteczności publicznej. 

9.4. Czynniki chłodnicze 

- likwidacja szkodliwych i kłopotliwych instalacji freono-
wych (systematyczne kontrole pod względem wycieków, 
właściwy odzysk) na rzecz instalacji wodnych. 
 

10. WNIOSKI 

10.1  Zagadnienia techniczno-ekonomiczne 

- podniesienie temperatury wody sieciowej w lecie -> 
wzrost strat przesyłania ciepła i zmniejszenie współczynni-
ka skojarzenia kompensowane zyskami ze sprzedaży ciepła 
zużywanego do produkcji chłodu wtedy, gdy zapotrzebo-
wanie na chłód przekroczy pewną progową wartość; okre-
ślenie optymalnego (lub minimalnego) poziomu temperatu-
ry wody sieciowej; 
- brak uniwersalnej metodyki do obliczania ekonomicznie 
opłacalnej wartości progowej zapotrzebowania na chłód -> 
prace rozwojowe; 
- przyrost mocy cieplnej w lecie; 



Mirosz L., Wiszniewski A., Zaspokojenie potrzeb chłodniczych w lecie … 
 

34 

- małe schłodzenie wody sieciowej -> szeregowe łączenie 
kilku układów absorpcyjnych; 
- brak metodyki rozdziału uzasadnionych kosztów rocznych 
na poszczególne nośniki energii wytwarzane w trójgenera-
cji bez subsydiowania skrośnego -> wydaje się, że najbar-
dziej uzasadnionym sposobem jest podział proporcjonalny 
w stosunku do kosztów w układzie rozdzielonym [2]; 
- koszt budowy sieci rozdzielczych -> subsydium do inwe-
stycji infrastrukturalnych oraz/lub promocja układów ab-
sorpcyjnych zdecentralizowanych; 
- wysokie koszty inwestycyjne instalacji chłodziarek ab-
sorpcyjnych małych mocy, o ok. 50% wyższe w porówna-
niu ze sprężarkowymi -> promocja niższych kosztów eks-
ploatacyjnych; 
- opłacalność ekonomiczna w przypadku zasilania tanim 
ciepłem odpadowym -> zmiana systemu taryf sprzedaży 
ciepła sieciowego. 

10.2  Zagadnienia prawne 

- brak wsparcia finansowego dla alternatywnych rozwiązań 
zaopatrywania w chłód -> udzielanie przez rząd niskoopro-
centowanych kredytów oraz preferowanie stosowania sys-
temów przyjaznych środowisku; 
- brak zaangażowania władz publicznych -> poprawa świa-
domości w podstawowych kwestiach dotyczących poprawy 
efektywnego wykorzystania energii zwłaszcza wśród decy-
dentów na poziomie lokalnym; 
- brak lokalnych planów działań -> lokalne programy ener-
getyczne powinny służyć jako instrumenty do wprowadza-
nia technologii chłodzenia sieciowego; 
- taryfy na ciepło uniemożliwiające sprzedaż ciepła na po-
trzeby chłodzenia absorpcyjnego po niskiej cenie -> zmiana 
regulacji prawnych; 
- brak regulacji prawnych wspierających wykorzystanie 
oraz rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej na cele 
chłodnicze. 

MEETING COOLING DEMANDS IN SUMMER  
BY APLYING HEAT FROM COGENERATION 

Summary:   The paper presents determinants of applying heat 
from cogeneration for cold production in summer – SUMMER-

HEAT. Basic technolological and functional schemes as well as 
legal, economical and environmental framework conditions of 
production cold from CHP heat are discussed. The most important 
barrier is necessity of increasing district water temperature in the 
summer which caused increase of heat distribution losses in net-
work and decrease of cooling co-generation coefficient.  It can be 
compensated by profit on sales of heat used to cold production in 
case of cold demand exceeds the threshold value. Moreover heat 
tariffs making sale of heat for absorption cooling demand at low 
price impossible, which requires change of legislation (change in 
district heat tariff system). It is also necessary to implement proper 
regulative and financial supporting scheme for usage and devel-
opment of existing heating infrastructure for cooling purposes. 
 
Key words:  cogeneration, cooling, summerheat, waste heat, 
thermally driven chillers. 
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