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Wykaz oznaczeń i symboli 

 
Tz – temperatura zewnętrzna [K] 

Tk – temperatura wewnątrz komory silnika [K] 

Tk1 – temperatura na wejściu na wymiennik komory [K] 

Tk2 – temperatura na wyjściu z wymiennika komory [K] 

V  – strumień objętościowy gazu zasilającego silnik [m3/s] 

Ts1 – temperatura spalin na wyjściu z silnika [K] 

Ts2 – temperatura spalin po suchym wymienniku ciepła ze spalin [K] 

Ts3 – temperatura spalin po mokrym wymienniku ciepła ze spalin [K] 

Tg1 – temperatura płynu chłodniczego na wyjściu z silnika [K] 

Tg2 – temperatura płynu chłodniczego po suchym wymienniku ciepła ze spalin [K] 

Tg3 – temperatura płynu chłodniczego na powrocie do silnika [K] 

LP  –ciśnienie ssania kompresora [bar] 

HP –ciśnienie tłoczenia kompresora [bar] 

Q1 – strumień masy glikolu [kg/s] 

Tzwp - temperatura zasilania wysoki parametr [K] 

Tpwp - temperatura powrotu wysoki parametr [K] 

Q2 – strumień masy glikolu [kg/s] 

Tznp - temperatura zasilania niski parametr [K] 

Tpnp - temperatura powrotu niski parametr [K] 

HPGHP – hybrydowa pompa ciepła napędzana silnikiem gazowym i akumulatorami 

PER – wskaźnik zużycia energii pierwotnej 

GHP – pompa ciepła napędzana silnikiem gazowym  

ESGEHP – pompa ciepła z układem magazynowania energii napędzana silnikiem gazowym 

GECAHP – absorpcyjna pompa ciepła napędzana silnikiem gazowym  
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1. Wprowadzenie. 
 

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza nowatorskiego podejścia do konstrukcji 

trigeneracyjnego agregatu gazowego na bazie wykonanego prototypu zainstalowanego na 

stanowisku badawczym, a w kolejnym etapie podłączonym do instalacji pilotażowej. 

Agregaty trigeneracyjne są zaawansowanymi technicznie rozwiązaniami, które w 

bardzo efektywny sposób przekształcają energię chemiczną dostarczanego paliwa w energię 

cieplną lub chłodniczą w obrębie jednego urządzenia. 

W układach takich silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym wykorzystywany jest do 

napędu układu chłodniczego pobierającego ciepło z otoczenia w trybie grzania lub oddającego 

ciepło do otoczenia podczas trybu chłodzenia. Ciepło powstające podczas pracy silnika 

spalinowego jest również wykorzystywane do celów grzewczych obiektu. 

W zależności od aplikacji urządzenia te mogą pracować w różnych trybach: 

• tryb grzania,  

• tryb chłodzenia, 

• tryb produkcji energii elektrycznej. 

Podczas trybu grzania, który jest trybem głównym, układ chłodniczy pobiera ciepło 

tylko z otoczenia lub zarówno z otoczenia, jak i z silnika spalinowego. Ciepło to jest 

przekazywane przy użyciu ciepłej wody lub glikolu do ogrzewania powietrza wentylacyjnego, 

zasilania instalacji ogrzewania podłogowego lub innego odbiornika ciepła technologicznego. 

Dodatkowo, w tym samym czasie ciepło wytworzone przez silnik spalinowy i odzyskane na 

wymienniku odzysku z płaszcza wodnego silnika, spalin oraz oleju może zostać przekazane 

 w formie ciepłej wody lub glikolu do wykorzystania przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej, 

instalacji grzejnikowej c.o. lub w innym odbiorniku ciepła. 

W trybie chłodzenia, układ chłodniczy przygotowuje „wodę lodową” do wykorzystania 

przy chłodzeniu powietrza w centralach wentylacyjnych lub w innych odbiornikach 

technologicznych. W tym samym czasie ciepło pracy silnika spalinowego może być 

wykorzystane do podgrzewu c.w.u., zasilania innych odbiorników wymagających ciepłej wody 

podczas sezonu letniego lub oddane do otoczenia. 

Największą zaletą agregatów gazowych, jest ich wysoka sprawność cieplna, która 

znacznie przewyższa inne urządzenia służące do produkcji ciepła, takie jak gazowe kotły 

kondensacyjne, odzyskuje ciepło z paliwa oraz daje możliwość pobrania go z drugiego, 

darmowego źródła jakim jest powietrze atmosferyczne. Ponadto zużywa bardzo niewielkie 
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ilości energii elektrycznej w stosunku do nominalnej mocy cieplnej oraz daje możliwość 

produkcji „chłodu” lub „chłodu” i ciepła jednocześnie. 

Aplikacje w których gazowe pompy ciepła sprawdzają się najlepiej to głównie baseny, 

szpitale, hotele, biura i inne obiekty w których:  

• występuje konieczność ogrzewania i/lub chłodzenia powietrza wentylacyjnego,  

• występuje duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową c.w.u., 

• występuje konieczność produkcji ciepła przez cały rok, 

• zainstalowano niskotemperaturowe systemy grzewcze. 

Zwiększanie sprawności trigeneracyjnych agregatów gazowych w bardzo istotny 

sposób wpływa na obniżenie kosztów utrzymania obiektów zasilanych z agregatów poprzez 

obniżenie ceny jednostki ciepła i „chłodu” wytwarzanej w urządzeniu. Ponadto zwiększenie 

sprawności wpływać będzie na zwiększenie popularności stosowania agregatów 

trigeneracyjnych w stosunku do tradycyjnych rozwiązań instalacji klimatyzacyjnych opartych 

na kotłowniach i agregatach wody lodowej. 

Agregaty gazowe montowane są również w miejscach gdzie nie występuje dostęp do 

energii elektrycznej bądź jej moc znacznie odbiega od zapotrzebowania. Ponadto urządzenia te 

zapewniają stały dopływ energii elektrycznej do obiektów lub procesów technologicznych w 

których wymagany jest ciągły dostęp energii elektrycznej. Stosowanie generatorów gazowych 

wpływa również korzystnie na jakość pracy sieci energetycznej poprzez rozproszenie produkcji 

energii i ograniczenie strat przesyłowych. 

Bardzo ważny jest również aspekt środowiskowy, ponieważ jednoczesna produkcja 

ciepła i „chłodu” lub energii elektrycznej i ciepła powoduje znaczne obniżenie emisji 

dwutlenku węgla CO2 ponieważ ciepło, „chłód” i energia elektryczna produkowane są 

miejscowo z pominięciem dużych strat przesyłowych.  

Aby agregaty gazowe mogły konkurować z dostawcą sieciowym pod względem 

ekonomicznym, oprócz produkcji energii elektrycznej, należy również zapewnić 

zapotrzebowanie na wytwarzaną w tym samym czasie energię cieplną, np. w celu zasilania 

wodnej instalacji grzewczej budynku. Energia cieplna powstająca jako odpad w silniku 

spalinowym napędzającym generator lub inną maszynę, np. sprężarkę chłodniczą, 

przekazywana jest do cieczy chłodzącej silnik. Odzysk ciepła z cieczy chłodzącej silnik 

powszechnie realizowany jest poprzez zastosowanie wymienników typu woda/woda o 

konstrukcji płytowej bądź płaszczowo – rurowej. Odpadowa energia cieplna oddawana jest 

przez rozgrzany korpus silnika i przez gorące spaliny o wysokiej temperaturze do otoczenia. 
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Odzysk ciepła z korpusu  może być realizowany poprzez zamknięcie silnika w 

szczelnej, izolowanej przestrzeni z której ciepło odzyskiwane jest za pomocą wymienników 

rurowo – lamelowych z wymuszonym za pomocą wentylatorów, przepływem powietrza. 

Natomiast odzysk ciepła ze spalin nastręcza szeregu problemów i o ile znane są rozwiązania, 

które pozwalają obniżać temperaturę spalin (powstających przy spalaniu paliwa) silnia z około 

650 ℃ na około 100 ℃ to sporym problemem jest jej dalsza  redukcja. Bardzo korzystne 

byłoby obniżenie temperatury spalin poniżej punktu rosy aby skroplić parę wodną zawartą w 

spalinach, a tym samym doprowadzić do przemiany fazowej z jednoczesnym odzyskiem dużej 

ilości ciepła utajonego. Pozwoliłoby to w znacznym stopniu poprawić sprawność całego 

urządzenia. 
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2. Cel, zakres i teza pracy. 
 

Cel: 

Głównym celem rozprawy doktorskiej jest wykonanie rzeczywistego modelu agregatu 

trigeneracyjnego oraz jego testy i instalacja pilotażowa na rzeczywistym obiekcie, na bazie 

sporządzonej wcześniej koncepcji poszczególnych instalacji zabudowanych w urządzeniu 

testowym. Rozprawa doktorska zawiera także, analizę pracy agregatu trigeneracyjnego z 

odzyskiem ciepła skraplania pary wodnej zawartej w spalinach wydalanych z agregatu oraz 

analizę pracy z odzyskiem ciepła rozpraszanego przez korpus silnika i generatora. Porównano 

pracę trigeneracyjnego układu gazowego pracującego bez odzysku ciepła skraplania i 

wykorzystującego parę wodną jako dodatkowe źródło ciepła w zmiennych zewnętrznych 

warunkach atmosferycznych. 

 

Zakres pracy doktorskiej obejmuje: 

• Charakterystykę gazowych agregatów trigeneracyjnych, 

• Opracowanie koncepcji agregatu gazowego: 

o Wykonanie obliczeń układu chłodniczego wraz z doborem elementów 

składowych układu, 

o Wykonanie obliczeń hydraulicznego wraz z doborem elementów składowych 

układu, 

o Wykonanie rysunków wykonawczych instalacji grzewczych chłodniczych i 

gazowych, 

o Wykonanie rysunków elementów konstrukcyjnych urządzenia 

o Wykonanie rysunków technologicznych,  

o Stworzenie opisu technicznego budowy prototypu, 

• Wykonanie prototypu, 

• Montaż prototypu na wybranym obiekcie pilotażowym (hotel), 

• Podłączenie prototypu do istniejącej instalacji grzewczej, chłodniczej i gazowej 

obiektu, 

• Wykonanie pomiarów i akwizycji danych, 

• Analizę pozyskanych danych pomiarowych,  

• Opracowanie wyników badań, 

• Wnioski. 
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Dodatkowym celem rozprawy doktorskiej jest opracowanie algorytmu sterowania 

poszczególnych elementów wykonawczych instalacji oraz agregatu gazowego jako całości. 

 

Teza pracy: 

Poprzez wykorzystanie ciepła skraplania pary wodnej ze spalin oraz poprzez odzysk 

ciepła rozpraszanego przez korpus silnika spalinowego podniesiona zostanie sprawność całego 

układu trigeneracyjnego. 

Poprzez zastosowanie autorskiego algorytmu sterowania umożliwiającego jednoczesną 

pracę generatora oraz pompy ciepła, przy wykorzystaniu trzech dolnych źródeł ciepła w całym 

zakresie pracy urządzenia podniesiony zostanie stopień wykorzystania energii pierwotnej 

paliwa gazowego oraz podniesiona zostanie sprawność całego układu trigeneracyjnego. 
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3. Przegląd literaturowy oraz propozycja własnego rozwiązania 

prototypowego. 
 

W literaturze można odnaleźć wiele pozycji opisujących zagadnienie budowy i 

zastosowania pomp ciepła, napędzanych silnikiem gazowym. Pomimo stosowania pomp 

gazowych od lat, w dalszym ciągu powstają nowe ciekawe rozwiązania, a temat gazowych 

pomp ciepła i ich współpracy z różnymi systemami grzewczo – chłodniczymi wymaga 

zgłębiania.  

Artykuł [1] opisuje badania, których celem jest poprawa stosowalności i wydajności 

pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym z układem magazynowania energii, podczas 

pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia do różnych typów budynków. Do badań wykorzystano 

modele fizyczne czterech typów budynków, w tym budynków mieszkalnych, hotelowych, 

biurowych i uniwersyteckich. Dane pomiarowe z tych czterech typów budynków zostały 

poddane symulacji za pomocą oprogramowania Design Builder przy użyciu danych 

pogodowych z typowego roku pogodowego w Tianjin. Charakterystyki obciążenia  

ogrzewania / chłodzenia w czterech typach budynków są różne, ze względu na różne funkcje 

poszczególnych budynków. Strategia sterowania pompą ciepła napędzaną silnikiem gazowym 

z systemem magazynowania energii z czterema trybami, takimi jak tryb L, tryb P, tryb F i tryb 

O, została opracowana w celu spełnienia różnych wymagań dotyczących ogrzewania i 

chłodzenia budynku). Aby zapewnić wyższą wydajność pracy systemu, tryby pracy należy 

wybierać na podstawie charakterystyk obciążenia różnych budynków i różnych czasów pracy.  

Wyniki symulacji wykazały, że roczny wskaźnik zużycia energii pierwotnej pompy 

ciepła napędzanej silnikiem gazowym z systemem energii jest o około 21,4% (budynek 

mieszkalny), 35,2% (hotel), 23% (biuro) i 26,6% (uniwersytet) wyższy niż tradycyjny gazowy 

system pompy ciepła silnika. Przeprowadzono porównany eksperyment, który wykazał, że 

względne błędy symulacji obciążenia chłodniczego budynku uniwersytetu, wydajności 

chłodniczej / grzewczej pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym z systemem 

magazynowania energii, zużycia paliwa i wskaźnika energii pierwotnej były niższe niż 12%, z 

wyjątkiem obciążenia grzewczego z błędem względnym 35,6%. Na podstawie tych wyników 

pompa ciepła napędzana silnikiem gazowym z systemem magazynowania energii mogłaby być 

stosowana w różnych typach budynków o bardziej stabilnej charakterystyce pracy, wyższym 

współczynniku zużycia energii pierwotnej i bardziej odpowiednich parametrach. Wyniki 

przedstawione w tym artykule stanowią pewną bazę odniesienia dla optymalizacji pompy ciepła 

napędzanej silnikiem gazowym z systemem magazynowania energii i opracowania nowego 
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rozwiązania technicznego służącego do poprawy jakości chłodzenia / ogrzewania, 

oszczędności energii i zmniejszenia zużycia. Co więcej, związek obciążenia budynku i 

ESGEHP może stanowić pomysł na przyszły inteligentny system sterowania ogrzewaniem / 

chłodzeniem i może być wykorzystany w kontekście innych interesujących urządzeń 

technicznych, w tym pompy ciepła napędzanej elektrycznie i wszelkiego rodzaju kotłów 

grzewczych. 

Artykuł [2] mówi o hybrydowej pompie ciepła z silnikiem gazowym (HPGHP), będącej 

nowatorskim systemem klimatyzacji. Pompa ta ma dwa układy źródła zasilania, odpowiednio 

silnik gazowy i silnik podwójnego zastosowania. W niniejszym artykule określono główne 

modele komponentów systemu na podstawie testów eksperymentalnych systemu HPGHP. W 

celu utrzymywanie silnika gazowego w ciągłej pracy z wysoką sprawnością cieplną i 

zmniejszeniem zużycia gazu, Najpierw opisano wstępną strategię sterowania opartą na regułach 

w celu dystrybucji źródeł zasilania. Następnie, dla uzyskania lepszej oszczędności paliwa, 

matematyczną minimalizację równoważnego zużycia gazu modeli i zasady bilansu mocy. 

Przedstawiono również równoważną minimalizację zużycia gazu.  

Wyniki symulacji pokazują, że silnik zawsze może pracować w strefie ekonomicznej z 

wysoką temperaturą osiągając wydajność powyżej 0,25, niezależnie od rodzaju sprężarki 

zapotrzebowania na zmiany obciążenia. Wyniki pokazują, że szybkość zużycia gazu osiąga 

minimalna wartość 284,62 g / (kW h), 286,93 g / (kW h), oraz 296,6 g / (kWh) w trybie C, 

trybie D i trybie L, gdy prędkość sprężarki wynosi odpowiednio 950 obr / min, 1450 obr / min 

i 2150 obr / min. Wyniki eksperymentalne szybkości zużycia gazu są w porównaniu z wynikami 

Wanga i innych [9], są mniejsze o około 2,1%. Wskaźnik średni PER dla systemu HPGHP 

wynosi 0,894, 0,969 i 1,049 odpowiednio w trybie C, trybie D i trybie L, który jest wyższy niż 

GEHP około 11,75% i 20,3% w trybie C. i tryb L. 

W pracy [3] przedstawiono modelowanie termiczne układu pompy ciepła napędzanej 

silnikiem gazowym z odzyskiem ciepła odpadowego. W tym celu sporządzono model 

teoretyczny pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym. Symulowano działanie systemu w 

zmiennych warunkach pracy, takich jak zmienna prędkość obrotowa silnika oraz różne wartości 

temperatury powietrza zewnętrznego i różne wartości temperatury wody na wlocie do 

wymienników ciepła w pomieszczeniach. W oparciu o stanowisko testowe GEHP zbadano 

eksperymentalne działanie GEHP w różnych warunkach w trybie ogrzewania.   

Wyniki pokazują, że prędkość obrotowa silnika i temperatura powietrza na zewnątrz 

znacząco wpływają na wydajność systemu. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika z 

1400 obr / min do 2000 obr / min wydajność grzewcza wzrosła o 26,9%, podczas gdy wskaźnik 
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zużycia energii pierwotnej (PER) zmniejszył się o 17,6% przy temperaturze powietrza na 

zewnątrz wynoszącej 10°C. Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadła z 10 do 2°C, 

pojemność cieplna spadła o 14,6%, ale wskaźnik PER układu spadł o 11,8% przy prędkości 

obrotowej silnika 1800 obr / min.  

Temperatura wody na wlocie w niewielkim stopniu wpływa na wydajność grzewczą, choć ma 

ona pewien wpływ na wskaźnik zużycia energii pierwotnej PER. Wraz ze wzrostem 

temperatury wody na wlocie z 38 do 44°C wskaźnik PER spadła o 5,7% i 4,4% dla temperatury 

powietrza zewnętrznego odpowiednio 10 i 2°C. Przeprowadzono  również test mający na celu 

walidację modeli symulacyjnych. Porównanie wyników modelowania i eksperymentalnych 

wartości pomiarowych  dla różnych wielkości mocy grzewczej, PER, odzysku ciepła 

odpadowego a odsetek odzysku ciepła wykazał 4,8%, 4,6%, 6,7% i 5,6% średniej różnicy 

procentowej, który wskazywał na zaakceptowaną umowę. Z punktu widzenia oszczędności 

energii napędzany silnikiem gazowym pompa ciepła powinna pracować na możliwie 

najniższych obrotach silnika w przypadku spełnienia warunków ogrzewania. 

Opracowanie [4] mówi o pompie ciepła z silnikiem gazowym z napędem hybrydowym 

(HPGHP).  Jest to nowatorski system klimatyzacji, który wykorzystuje silnik elektryczny  jako 

dodatkowe źródło mocy, aby utrzymać wysoką sprawność całego układu pompy ciepła. 

Ustalono model matematyczny współosiowo-równoległego HPGHP, zaproponowano strategię 

sterowania strefą ekonomiczną silnika (EEZ-CS) i strategię kontroli optymalnego momentu 

obrotowego silnika (EOT-CS) w celu rozdziału mocy między silnik gazowy a pakiet 

akumulatorów . W celu porównania ekonomiki HPGHP w ramach dwóch strategii kontrolnych, 

jako kryterium oceny porównano sumę zużycia gazu w silniku i równoważnego zużycia gazu 

przeliczoną na wartość wymiany akumulatora. Wyniki pokazują, że średnie sprawności cieplne 

w warunkach EOT-CS są wyższe o 0,268, 0,27 i 0,27 niż 0,265, 0,26 i 0,25 poniżej EEZ-CS 

odpowiednio w trybie C, D i L. Całkowite zużycie gazu wynosi odpowiednio 3,217 kg, 3,335 

kg i 4,3 kg w ramach EOT – CS, EEZ-CS i GEHP. Efekt oszczędzania energii HPGHP w EOT-

CS jest o około 4% i 25,2% wyższy niż EEZ-CS i GEHP przy tym samym obciążeniu. 

Obliczane jest zużycie gazu przez silnik i zużycie gazu przeliczone na wartość zmiany SOC, 

suma tych dwóch jest brana za podstawę oceny ekonomiki systemu. Wyniki pokazują, że 

całkowite zużycie gazu wynosi odpowiednio 3,217 kg, 3,335 kg i 4,3 kg w ramach EOT –CS, 

EEZ-CS i GEHP. Oznacza to, że w porównaniu z GEHP, EOT może zmniejszyć zużycie gazu 

w systemie o około 25,2% . 

W artykule [5] opisana została kontrola optymalności i analiza ekonomiczna 

współosiowej hybrydowej pompy ciepła zasilanej gazem ziemnym. HPGHP (hybrydowa 
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pompa ciepła napędzana silnikiem gazowym) to nowatorski system klimatyzacji, który łączy 

tradycyjną pompę ciepła z technologią hybrydową. W tym artykule, współczynnik przełożenia 

współosiowej równoległej hybrydowej pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym jest 

najpierw zoptymalizowany z uwzględnieniem różnic między warunkami chłodzenia i 

ogrzewania, w oparciu o strategię kontroli optymalnej krzywej momentu obrotowego silnika. 

Wyniki optymalizacji są następujące: w warunkach dużego, średniego i niskiego obciążenia 

stosunek wynosi odpowiednio 2,4, 1,5 i 1,3 w warunkach chłodzenia i odpowiednio 2,7, 1,7 i 

1,4 w warunkach ogrzewania. Po drugie, powiązane parametry wydajności HPGHP są 

analizowane za pomocą specjalnie opracowanego modelu symulacyjnego, w tym parametrów 

SOC i SOH baterii. Badania eksperymentalne i symulacyjne wskazują, że gdy obciążenie 

rozkłada się równomiernie w ciągu 3600 s, wartość SOC akumulatora wzrosła z 55% do 

59,85%, wartość SOH z 1 do 99,942%. Średnia sprawność cieplna w trzech trybach wynosi 

odpowiednio 0,26664, 0,27594 i 0,27831. W porównaniu z wynikami Wanga i innych, 

sprawność ta poprawiła się o 1,49%, 6,47% i 4,85%. W analizie ekonomicznej proponuje się 

funkcję obiektywną, obejmującą zużycie gazu i stratę baterii, służącą do pomiaru kosztów 

eksploatacji systemów HPGHP. Wyniki pokazują, że system HPGHP nadal posiada dużą 

przewagę ekonomiczną w porównaniu z ogólnymi kosztami eksploatacji tradycyjnych 

systemów GHP. Badania wskazują, że koszty operacyjne związane z wyczerpaniem baterii są 

znacznie wyższe niż koszty operacyjne związane ze zużyciem gazu w ogólnych kosztach 

operacyjnych systemu HPGHP. Wprowadzono funkcję celu ekonomicznego, w tym zużycie 

gazu i utratę baterii, oraz przeanalizowano i porównano ogólne koszty operacyjne systemów 

HPGHP i GHP. Ponadto, biorąc pod uwagę podobieństwo między systemem HPGHP i 

systemem GEHP, wskaźnik zużycia energii pierwotnej PER jest używany do porównania tych 

dwóch systemów. Porównanie pokazuje, że średni PER dla systemu HPGHP jest o około 12,1% 

wyższy niż GHP. 

W pracy [6] autorzy dokonują przeglądu systemów pomp ciepła napędzanych silnikiem 

gazowym (GEHP) do zastosowań mieszkaniowych i przemysłowych pod względem aspektów 

energetycznych i egzergetycznych, zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Systemy te są 

nowatorskimi systemami pomp ciepła i stanowią jedną z dzisiejszych bardzo obiecujących 

technologii. Chociaż pierwsze badania przeprowadzono pod koniec lat siedemdziesiątych XX 

wieku, pierwszy sprzedany GEHP został wyprodukowany i wprowadzony na rynek w 1985 

roku. Stopniowo stał się on rozpowszechniony na całym świecie do różnych celów. Systemy 

pomp ciepła napędzanych GEHP służą głównie do ogrzewania lub chłodzenia powietrza i wody 

w pomieszczeniach. Można je jednak zintegrować z zastosowaniami przemysłowymi, 
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zwłaszcza z procesami suszenia. W tym opracowaniu jako pierwszy przedstawiono pokrótce 

historyczny rozwój systemów GEHP. Następnie opisano działanie tych systemów, a 

przeprowadzone na nich badania zostały przejrzane i przedstawione w formie tabelarycznej. 

Następnie GEHP modelowano pod kątem oceny wydajności z wykorzystaniem metod analizy 

energii i egzergii. Na koniec podano ilustracyjny przykład i omówiono uzyskane wyniki.  

Autorzy sformułowali szereg wniosków. Dla rozwoju zrównoważonej energii potrzebne są trzy 

ważne zmiany technologiczne: oszczędność energii po stronie popytu, poprawa wydajności 

produkcji energii oraz odnawianie paliw kopalnych przez różne źródła energii odnawialnej. Dla 

przykładu wyprowadzono również równania bilansu energii i egzergii.  

W artykule [6] analizowano wydajność systemów GEHP. Ciepło uzyskane dzięki 

odzyskowi energii odpadowej może stanowić około 30% całkowitej mocy grzewczej systemów 

GEHP. Maksymalną efektywność energetyczną systemu można uzyskać w trybie pracy z niską 

prędkością obrotową silnika. Gdy temperatura otoczenia jest niska, wzrasta oszczędność 

energii dzięki systemom GEHP. Chociaż istnieje wiele badań dotyczących analizy 

energetycznej GEHP, analizy egzergii są bardzo nieliczne. Systemy GEHP stają się bardziej 

wydajne, gdy są używane zarówno do ogrzewania wody, jak i pomieszczeń. Generalnie badania 

koncentrowały się na procesach klimatyzacji i podgrzewania wody. Istnieje bardzo niewiele 

badań dotyczących zastosowań przemysłowych systemów GEHP, chociaż systemy GEHP 

mogą być odpowiednie zwłaszcza w procesach suszenia. Systemy GEHP mogą stać się bardziej 

wydajne dzięki ulepszeniu odpowiednich systemów sterowania i zastosowaniu dodatkowego 

wyposażenia. 

Praca [7] traktuje o poprawie efektywności pracy układu pompy ciepła z silnikiem 

gazowym (GEHP) i uniknięciu „wyjścia” silnika ze strefy „pracy ekonomicznej”, poprzez 

wprowadzenie systemu magazynowania energii do GEHP. System pompy ciepła z silnikiem 

gazowym z układem magazynowania energii (ESGEHP) jest podzielony na trzy tryby. W 

artykule [7] przedstawiono strategię sterowania układu ESGEHP. Zbadano zależność między 

prędkością obrotową silnika, zużyciem paliwa, sprawnością cieplną silników gazowych 

ESGEHP oraz obciążeniem budynku w czasie rzeczywistym w typowym dniu i porównano z 

GEHP. Wyniki eksperymentalne pokazują, że ESGEHP lepiej dopasowuje się do obciążenia 

budynku w czasie rzeczywistym przy wyższej wydajności operacyjnej. Współczynnik energii 

pierwotnej (PER) dla układu ESGEHP w trzech trybach został zwiększony odpowiednio o 

67,87%, 9,5% i 32,66% w porównaniu z GEHP. Układy ESGEHP mogą zapewnić bardziej 

stabilną pracę w porównaniu z układami GEHP. 
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Zaproponowano system ESGEHP w celu poprawy wydajności pracy systemów, 

pracujących w trzech trybach. Wyniki pokazują, że ESGEHP jest ważną technologią, która 

może poprawić efektywność energetyczną gazowych pomp ciepła. W artykule dokonano 

optymalizacji układów ESGEHP pod kątem zdolności magazynowania energii ES i zdolności  

chłodzenia. W dalszych badaniach należy zbadać pojemność układu magazynowania energii w 

systemach ESGEHP i obciążenie budynku w czasie rzeczywistym charakterystykę pracy i 

wyższą PER niż GEHP z niewielkimi stratami energii. 

Artykuł [8] porusza kwestię pracy pompy ciepła z silnikiem gazowym w rozproszonym 

systemie zasilania w strukturze energetycznej. Technika napędu hybrydowego odgrywa ważną 

rolę w poprawie osiągów silnika i sprawności konwersji gazu w pompie ciepła z silnikiem 

gazowym (GEHP). W artykule przedstawiono rozdział poświęcony hybrydowemu układowi 

mocy i przeanalizowano zależność stopnia hybrydyzacji od szybkości zużycia gazu. Wykazano, 

że wysoki stopień hybrydyzacji i niski równoważny wskaźnik zużycia gazu. Optymalny stopień 

hybrydyzacji wynosił 0,412. Moc znamionowa silnika wynosiła 8,75 [kW]. W drugiej części 

badań udowodniono, że strategia kontroli progów logicznych spełnia swoje zadanie. Strategia 

ta składa się z przełączania przekładni i stałej kontroli momentu obrotowego silnika. Wyniki 

pokazują, że przełożenie i moment ładowania silnika wynoszą 3[Nm] i 10 Nm w trybie C; w 

trybie D przełożenie i moment obrotowy silnika wynoszą odpowiednio 2 [Nm] i 0 [Nm]; W 

tyrybie L przełożenie i moment rozładowania silnika wynosi 1,5 i 10,5 Nm. W porównaniu z 

systemem GEHP, efektywność konwersji gazu może wzrosnąć o około 7,6%, gdy w systemie 

HPGHP zastosowana jest strategia kontroli progu logicznego. 

W pracy [9] przedstawione są eksperymenty z współosiowym układem HPGHP, na 

podstawie których został stworzony model matematyczny różnych elementów współosiowego 

układu HPGHP. System został utworzony w celu zbadania zależności między układem 

napędowym a zapotrzebowaniem sprężarki na obciążenie. W artykule ustalono sprawność 

cieplną modelu silnika na podstawie współczynnika obciążenia, tak aby sprawność cieplna była 

zawsze wyższa 0,25 w połączeniu z mapą sprawności cieplnej silnika wyznacza się najlepszą 

ekonomiczną strefę pracy silnika. Zaproponowano model optymalizacji momentu obrotowego 

współosiowego układu HPGHP, określono przełożenie układu HPGHP zoptymalizowano 

strategię sterowania trybem współosiowego układu HPGHP. Wyniki symulacji pokazują 

sprawność cieplną systemu HPGHP można zawsze zagwarantować powyżej 0,25, a przełożenia 

wynoszą odpowiednio 2,9, 1,8 i 1,4 cala trzy różne zakresy zapotrzebowania na obciążenie. 

Wpływ stosunku prędkości obrotowej sprężarki i zmiennego zapotrzebowania obciążenia na 

współczynnik wydajności układu HPGHP jest taki sam, z czego można wnioskować, że 
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zmienne obciążenie można spełnić poprzez zmianę prędkości sprężarki; chłodzenie lub grzanie 

współczynnik wydajności HPGHP układ, który zmieniał się wraz ze zmiennym 

współczynnikiem prędkości sprężarki, zależy od różnicy wskaźnika stopnia zmiany między 

wydajnością chłodniczą m oraz moc grzewczą p i moc wejściową sprężarki r. Zasada 

przełączania różnych trybów pracy została ustalona na podstawie modelu matematycznego 

pełną sprawność ładowania / rozładowania. Wyniki symulacji pokazują, że gdy prędkość 

sprężarki jest mniejsza niż 1250 obr/min, tryb pracy układu HPGHP przechodzi w tryb C; gdy 

prędkość sprężarki wynosi od 1250 obr/min do 1900 obr/min, tryb pracy układu HPGHP 

przechodzi w tryb D; gdy prędkość sprężarki przekracza 1900 obr / min, tryb pracy przechodzi 

w tryb L. 

W artykule [10] przedstawiono współosiowy system pompy ciepła z silnikiem 

gazowym o napędzie hybrydowym LiFePO4, działający pod logiczną strategią kontroli progu 

i wyposażony w pięć trybów pracy. 

Baterie energetyczne pompy ciepła z silnikiem gazowym o napędzie hybrydowym 

(HPGHP) wymagają częstych operacji ładowania i rozładowywania, co ma niekorzystny 

wpływ na sprawność systemu konwersji gazu ziemnego. W celu poprawy dynamicznej 

wydajności i ekonomicznej wydajności HPGHP, przedstawiono współosiową instalację 

HPGHP, która wykorzystuje akumulator LiFePO4 jako dodatkowe źródło zasilania do 

napędzania sprężarki. Przedstawiono strategię sterowania progiem logicznym w celu rozdziału 

mocy między silnikiem gazowym a akumulatorem. Przeprowadzono badania testowe, aby 

zweryfikować działanie akumulatora LiFePO4 w układzie HPGHP. Przeprowadzono badania 

testowe dotyczące współczynnika COP, mocy grzewczej, sprawności cieplnej silnika i 

wskaźnika zużycia gazu, w celu zweryfikowania wydajności pompy ciepła oraz sprawności 

dynamicznej układu zasilania akumulatora LiFePO4 w układzie HPGHP. 

Wyniki pokazują, że akumulator LiFePO4 HPGHP umożliwia oszczędzanie energii, 

szczególnie w warunkach niskiego i dużego obciążenia. 

Gdy prędkość obrotowa sprężarki wzrasta z 700 obr / min do 2500 obr / min, 

współczynnik COP spada z 4,76 do 3,25, a wydajność grzewcza wzrasta z 14,52 do 33,13 kW. 

Maksymalna różnica między akumulatorem LiFePO4 HPGHP a akumulatorem kwasowo-

ołowiowym HPGHP wynosi odpowiednio 13,2%,11,28% i 10,2% oddzielnie dla sprawności 

cieplnej silnika, wskaźnika zużycia gazu i sprawności konwersji energii przy tym samym 

obciążeniu. Ponadto obliczane jest odpadowe ciepło, a wynik pokazuje, że użycie akumulatora 

LiFePO4 daje stratę energii o 11,82% niższą niż konwencjonalna pompa ciepła na gaz naturalny 

(GHP) [10]. 
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W artykule [11], na podstawie eksperymentów z układem HPGHP ustalono tryb  

odzysku ciepła, następnie badano współczynnik odzysku ciepła odpadowego silnika dla ciepła 

odpadowego spalin, ciepła odpadowego tulei cylindrowej i ciepła całkowitego. Współosiowy, 

równoległy hybrydowy system pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym (HPGHP) łączy 

w sobie hybrydową technologię zasilania pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym, którą 

można podzielić na trzy części: system napędu silnikowego, system pompy ciepła i system 

odzyskiwania. 

Wyniki pokazują, że współczynnik odzysku ciepła odpadowego tulei cylindrowej jest 

znacznie wyższy niż ciepła odpadowego spalin. Ponadto, aby ocenić wydajność cieplną, 

oszczędność paliwa wynikającą z użycia wymiennika ciepła spalin oraz roczny dochód netto 

skonstruowano prosty model odzysku ciepła z gazu. Zoptymalizowano również obszar 

wymiany ciepła wymiennika ciepła spalin. Wyniki pokazują, że gdy NTU wynosi około 0,6, to 

roczny dochód netto na jednostkę odzysku ciepła ze spalin osiąga wartość maksymalną i jest to  

ekonomicznie optymalna powierzchnia wymiany ciepła wynosi dla tego modelu (około 1,79 

m2). 

Współczynnik odzysku ciepła odpadowego silnika dla ciepła całkowitego wynosi 

odpowiednio 0,42; 0,37; 0,28 w trybie C, D i L, a współczynnik odzysku ciepła odpadowego 

silnika z tulei cylindrowej wynosi odpowiednio 0,33; 0,24; 0,21. Natomiast współczynnik 

odzysku ciepła odpadowego z gazów spalinowych jest względnie stały i wynosi około 0,1 w 

trzech różnych trybach. Jak pokazują wyniki, współczynnik odzysku ciepła z tulei cylindrowej 

jest znacznie wyższy od współczynnika odzysku ciepła ze spalin.  

Wraz ze wzrostem NTU, temperatura wody na wylocie i egzergia wody wykazują 

podobny trend. Gdy NTU jest mniejsze niż 1, następuje znaczny wzrost, po czym tempo 

wzrostu stopniowo zwalnia. Ostatecznie oba z nich utrzymują się na podobnym poziomie, 

odpowiednio 45,7 ℃ i 380 KJ / h. Ponadto wraz ze wzrostem NTU, egzergia wody rośnie 

prawie liniowo od 1,5 KJ / h do 42,9 KJ / h. Wraz ze wzrostem NTU roczny dochód netto 

wynikający z użycia wymiennika odzysku ciepła ze spalin najpierw wzrośnie do wartości 

maksymalnej, a następnie spadnie. Gdy NTU wynosi około 0,6, roczny dochód netto osiąga 

maksymalną wartość 1,72 juana / GJ. W takim przypadku ekonomiczna optymalna 

powierzchnia wymiany ciepła wynosi około 1,79 m2. 

Głównym celem artykułu [12] jest zbadanie wpływu wylotu parownika ΔTsh na 

parametry pracy układu WSGHP, zgodnie z ideą połączenia silnika gazowego i pompy ciepła 

system. W artykule zbadano wpływ silnika gazowego i przegrzania (△ Tsh) na wydajność 

chłodniczą układu, masowe natężenie przepływu czynnika chłodniczego, zużycie gazu i 
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sprawność układu. Aby ocenić stabilność i sprawność pompy ciepła napędzanej silnikiem 

gazowym, zbadano wydajność chłodzenia systemu.  Następnie, przyjmując prędkość obrotową, 

jako parametr zmienny, przeanalizowano optymalną wartość △ Tsh w różnych warunkach 

pracy. Wyniki pokazały, że duża prędkość obrotowa nie sprzyja energooszczędnej pracy 

systemu. Ponadto kiedy △ Tsh spadła z 13 °C do 6 °C, wydajność systemu znacznie wzrastała. 

Kiedy △ Tsh była poniżej 6 °C, tempo wzrostu wydajności stopniowo malało i był to optymalny 

△ Tsh, który miał wpływ na najwyższą wydajność. Optymalna wartość △ Tsh wzrastała wraz 

ze wzrostem prędkości obrotowej silnika w tych samych warunkach temperaturowych. Gdy 

obroty silnika wynosiły 1200 obr / min, 1400 obr / min i 1600 obr / min optymalne △ Tsh 

układu wynosiło odpowiednio: 3,5 °C, 3,8 °C i 4,5 °C. Odpowiednio wskaźnik energii 

pierwotnej systemu wynosił 2,63, 2,40 i 2,17 . 

Główne wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają się następująco: 

• Wysoka prędkość nie sprzyja energooszczędnej pracy systemu WSGHP. Gdy 

prędkość obrotowa wzrasta z 1200 obr / min do 1800 obr / min, uzysk cieplny wzrósł 

z 15,18% do 31,93%, jednak PER1 i PER2 spadło odpowiednio o 24,85 ％ i 20,58 ％

, 

• ΔTsh ma bardziej znaczący wpływ na wydajność chłodniczą i zdolności produkcyjne 

systemu, ale mniejsze zużycie gazu. Przy 1400 obr / min, gdy ΔTsh spada z 12,01 °C 

do 3,98 °C, rosną zdolności chłodnicze o 21,49% i 17,13%, podczas gdy zużycie gazu 

wzrasta o 7,83%, 

• Pod warunkiem stałej prędkości, efektywność energetyczna systemu WSGHP rośnie 

stopniowo wraz ze spadkiem ΔTsh, ale tempo wzrostu jest stopniowe i łagodne. 

Optymalne ΔTsh zapewnia największą efektywność energetyczną systemu, 

• Optymalna wartość ΔTsh układu jest dodatnio skorelowana z prędkością obrotową 

silnika. W warunkach 1200 obr / min, 1400 obr / min i 1600 obr / min, optymalne 

ΔTsh systemu to odpowiednio 3,5 °C, 3,8 °C i 4,5 °C. Odpowiednio PER2 to 2,63, 

2,40 i 2,17. Oznacza to również, że przy tym samym parowaniu i warunki kondensacji, 

optymalne przegrzanie wzrasta wraz z wzrost prędkości obrotowej silnika. 

Autorzy pracy [13] przedstawili badania nowatorskiej jednostki GEHP wraz z 

produkcją  ciepłej wody. Technologie pomp ciepła są szeroko stosowane w klimatyzacji i 

ogrzewnictwie. Jednak większość systemów pomp ciepła wykorzystuje obecnie jeden zawór 

rozprężny, aby zrealizować tryby chłodzenia i grzania. Wadą takiego rozwiązania jest to, że 

gdy zawór czterodrogowy jest przełączany, nie można zagwarantować, że zawór rozprężny 
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będzie bardzo blisko wlotu parownika w obu trybach, co pogarsza wydajność zarówno trybu 

chłodzenia jak i grzania. Ponadto w przypadku pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym 

(GEHP) wykorzystanie ciepła odpadowego silnika jest niewystarczające. W oparciu o 

powyższe dwie wady, w ramach tej pracy zbudowano nowatorską jednostkę GEHP z 

zaawansowanym żebrowanym wymiennikiem ciepła i trzema termostatycznymi zaworami 

rozprężnymi. Zbadano wpływ prędkości obrotowej silnika gazowego, temperatury powietrza i 

temperatury wody na wlocie do parownika na ogólną wydajność systemu GEHP. Wyniki 

eksperymentalne wskazują, że nowatorska jednostka GEHP jest w stanie utrzymać oczekiwaną 

wysoką wydajność. Wyniki pokazały również, że wraz ze wzrostem prędkości obrotowej 

silnika i temperatury otoczenia wzrastał współczynnik sprężania, natomiast współczynnik 

sprawności (COP), wskaźnik energii pierwotnej z odzyskiem ciepła (PER1) i współczynnik 

energii pierwotnej bez odzysku ciepła (PER2) układu maleje liniowo. Wraz ze wzrostem 

temperatury wody na wlocie do parownika z 13,2 °C do 22,4 °C, COP, PER1 i PER2 poprawiły 

się odpowiednio o 23,6%, 20,8% i 27,6%. Średnie wartości COP, PER1 i PER2 wyniosły 

odpowiednio 3,67, 1,57 i 0,96. 

W artykule [14] przedstawiono sposób sterowania prędkością silnika dla systemu GEHP 

w celu kontrolowania prędkości obrotowej silnika dla bezpiecznej pracy i regulacji wydajności. 

Na podstawie warunków pracy silnika przyjęto różne parametry kontrolne do sterowania 

prędkością obrotową silnika. Przyjęto prędkość obrotową sprężarki jako kluczową zmienną w 

sposobie sterowania harmonogramem pracy w odniesieniu do stopnia przegrzania parownika. 

Następnie przebadano system pod kątem kontrolowania prędkości obrotowej silnika i 

przegrzania parownika w układzie GEHP. Działanie systemu GEHP przy różnych prędkościach 

obrotowych silnika zostało eksperymentalnie przebadane i scharakteryzowane. 

Zauważono, że bezpośrednie sterowanie prędkością obrotową silnika gazowego ma 

istotny wpływ na stabilność systemu i jego sprawne działanie. Jednak silnik gazowy jest zwykle 

nieliniowym układem dynamicznym i łatwo go zakłócić przez wahania obciążenia, co zwiększa 

trudność sterowania prędkością silnika gazowego. Dlatego zaproponowano nowy sposób 

sterowania prędkością silnika gazowego dla systemu GEHP. Dążąc do osiągnięcia tego celu, 

opracowano obiekt testowy i zaprojektowano regulator prędkości silnika zgodnie z 

charakterystyką silnika gazowego i systemu GEHP. Następnie regulator obrotów silnika 

zastosowano w układzie GEHP i przeprowadzono eksperymenty w różnych warunkach 

prędkości obrotowej silnika kontroli nastaw i kontroli przeciw-zakłócenia. Wyniki 

eksperymentalne pokazały, że wystarczy mniej niż 40 sekund aby utrzymywać stałą prędkość 

obrotową silnika bez przeregulowania przy zmianie ustawienia prędkości obrotowej silnika.  



20 

 

W przypadku wystąpienia zakłóceń zmiany przegrzania i zmiany prędkości obrotowej silnika 

regulacja przebiega w zakresie ± 50 obr / min. 

Nowy sposób sterowania prędkością obrotową silnika może nie tylko zagwarantować 

stabilną pracę, ale także zaspokoić możliwości regulacji wydajności systemu GEHP. 

Charakteryzując system GEHP należy brać pod uwagę charakterystykę wydajnością grzewczą 

oraz współczynnik zużycia energii pierwotnej (PER). Wyniki wskazują, że prędkość silnika 

jest ważnym czynnikiem, który wpływa na wydajność GEHP. Wydajność grzewcza wzrasta 

wraz z wzrost prędkości obrotowej silnika, podczas gdy PER dla systemu GEHP spada. Pod 

względem oszczędności energii system GEHP powinien pracować przy niższych obrotach 

silnika w przypadku zadowalającego obciążenia układu. 

Praca [15] opisuje działanie układu pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym typu 

równoległego o napędzie hybrydowym. W zakresie opracowania przeanalizowano zasadę 

działania pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym o napędzie hybrydowym oraz 

przeprowadzono testy wydajności systemu w warunkach grzewczych i chłodniczych. 

Wykorzystano: wydajność chłodniczą systemu pompy ciepła, pojemność cieplną, przepływ 

zużytego  paliwa, wskaźnik zużycia paliwa, sprawność cieplną i odzyskane ciepło jako 

ekonomiczne parametry analizy. Ponadto w opracowaniu przedstawiono koncepcję 

ekwiwalentu zużywanego paliwa i równoważną moc wyjściową silnika. Wyniki badań 

pokazują prędkość i moment obrotowy silnika gazowego. 

System gazowej pompy ciepła, który został przetestowany, potwierdza, że równoległy 

system hybrydowej gazowej pompy ciepła ma stosunkowo niskie zużycie paliwa i wyższą 

sprawność cieplną w całym zakresie prędkości pracy urządzenia. Przepływ zużywanego paliwa 

zmieniał się o 280–340 g (kWh). Wraz ze wzrostem prędkości sprężarki, sprawność cieplna 

układu napędowego była utrzymywana między 0,23 a 0.2. 

W publikacji [16] przeanalizowano modele mające na celu poprawę wydajność układu 

klimatyzacji przy wykorzystaniu ciepła odpadowego z silnika gazowego. Główne funkcje 

układu klimatyzacji z pompą ciepła napędzanego silnikiem gazowym (GEHPAC) to: 

utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu i kontrolowanie wilgotności w pomieszczeniu. Do 

badań systemu GEHPAC wykorzystano modele matematyczne, w tym model drugiego 

wymiennika ciepła, model pomieszczenia natryskowego, model powietrza mieszanego, model 

GEHP, silnik zasilany gazem ziemnym oraz wymiennik ciepła do odzyskiwania ciepła 

odpadowego.  

Współczynnik energii pierwotnej dla klimatyzacji (PERx) został zdefiniowany w celu 

oceny jego wydajności. Wyniki analizy pokazały, że pompa ciepła z silnikiem gazowym może 
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zaoszczędzić więcej energii niż pompa ciepła z silnikiem elektrycznym. Latem maksymalny 

procent oszczędności energii pierwotnej dla GEHP wyniósł 60,5%. Wraz ze wzrostem 

temperatury termometru suchego powietrza zewnętrznego i wilgotności względnej wzrasta 

procent oszczędności energii. 

W pracy [17] przedstawiono koncepcję połączenia sytemu GHP i WLHPS (pętli 

wodnej) w celu dalszego obniżenia zużycia energii przez system klimatyzacji. Projekt nowego 

systemu zastosowanego w wybranym budynku, w ramach rzeczywistego projektu w Chinach. 

Porównanie charakterystyk między GHPWLHPS i CACS oraz między GHP-WLHPS i EHP-

WLHPS pokazuje, że w przypadku tego projektu technologia GHP-WLHPS jest rozsądna, a jej 

właściwości ekonomiczne są lepsze. Warto więc ją stosować i spopularyzować. Niezbędne jest 

opracowanie chłodzonego wodą pakietu GHP bez względu na to, czy jest to pakiet MIU GHP, 

czy pakiet jednostkowy. Trzeba przyznać, że główną przeszkodą w aplikacji i popularyzacji 

jest wyższy koszt początkowy pakietu GHP. Sugeruje się, aby w pełni uwzględnić efekt 

oszczędności energii wynikający z podziału na strefę wewnętrzną i zewnętrzną budynku w celu 

jak największej oszczędności energii. Biorąc pod uwagę społeczną i gospodarczą rolę 

równoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną i dostosowywania konfiguracji 

energetycznej GHP, odpowiednie działania legislacyjne powinny zachęcać użytkowników do 

pełnego wykorzystania czystej energii. 

Wnioski: 

Po pierwsze, koncepcja połączenia pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym (GHP) 

i systemu pompy ciepła z obiegiem wodnym (WLHPS) przedstawione w artykule powoduje  

obniżenie zużycia energii przez system klimatyzacji. Projekt nowego systemu został 

wprowadzony w ramach rzeczywistego projektu w Chinach. Porównanie z konwencjonalnym 

systemem klimatyzacji (CACS) pokazało przewagę parametrów cieplnych i krótszy okresu 

zwrotu inwestycji. Okazało się, że okres zwrotu dla systemu GHP-WLHPS wynosił średnio 

około 2 lat w porównaniu z CACS i 2,6 roku z EHP-WLHPS [17]. 

Autorzy pracy [18] przedstawili ocenę pracy eksperymentalnej pompy ciepła z 

silnikiem gazowym, pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody. Aby osiągnąć ten cel, 

opracowano obiekt testowy i przeprowadzono eksperymenty wykonywane w szerokim zakresie 

temperatur otoczenia (10,9 ÷ 25,3 °C), wlot wody do skraplacza temperatura (33 ÷ 49 °C) i przy 

dwóch prędkościach obrotowych silnika (1300 i 1750 obr / min). Charakterystykę 

wydajnościową pompy ciepła z silnikiem gazowym wykonano przy użyciu następujących 

parametrów: temperatura wody na wylocie, całkowita moc grzewcza i wskaźnik energii 

pierwotnej. Przedstawione wyniki pokazały, że temperatura na wylocie ciepłej wody waha się 
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między 35 a 70 °C co można uzyskać w rozważanym zakresie parametrów pracy. Ponadto 

całkowita moc cieplna odzysku z silników gazowych spadła odpowiednio o 9,3 i 27,7%, 

natomiast energia wprowadzana do silników gazowych w postaci paliwa, wzrosła o 17,5%, gdy 

temperatura wody na wlocie do skraplacza zmienia się z 33 na 49 °C. 

Całkowita moc grzewcza, odzysk ciepła z silnika gazowego i zużycie energii przez 

silnik gazowy w otaczającym powietrzu o temperaturze 25,3 °C są wyższe od tych przy 

temperaturze otoczenia na poziomie 10,9 °C o odpowiednio 10,9; 6,3 i 1,5%. Ponadto 

współczynnik zużycia energii pierwotnej układu zmniejszał się o 15,3%, gdy prędkość 

obrotowa silnika zmienia się z 1300 na 1750 obr / min. 

Na podstawie przedstawionych wyników,  można wyciągnąć następujące wnioski: 

• Gdy temperatura wody na wlocie do skraplacza zmienia się z 33 °C do 49 °C, całkowita 

moc grzewcza, odzysk ciepła silnika gazowego i wskaźnik energii pierwotnej GEHP 

spadają o odpowiednio 9,3%, 27,7% i 29,2%, 

• Wskaźnik zużycia energii pierwotnej GEHP wzrasta o 5,6% w miarę jak temperatura 

otoczenia waha się od 10,9 do 25,3 °C, 

• Całkowita moc grzewcza i energia silnika gazowego wzrasta odpowiednio o 17,3% i 

39,4%, podczas gdy wskaźnik energii pierwotnej spada o 15,3% w miarę jak prędkość 

obrotowa silnika wzrasta z 1300 do 1750 obr / min. 

W opracowaniu [19] przedstawiono sposób innego wykorzystania ciepła odlotowego 

silnika gazowego. Zaproponowano zastosowanie kompresyjno-absorpcyjnej pompy ciepła 

(GECAHP). System GECAHP składa się z silnika gazowego, sprężarkowej pompy ciepła 

napędzanej siłą napędową silnika gazowego oraz absorpcyjnej pompy ciepła uruchamianej 

przez ciepło odlotowe spalin. Pompa absorpcyjna i sprężarkowa pracują w układzie 

równoległym. 

Stworzony został uproszczony model proponowanego systemu i wykonana została symulacja 

komputerowa z odpowiednimi właściwościami termodynamicznymi. Przebadano 

charakterystyki wydajnościowe systemu GECAHP dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej oraz potencjał oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem 

GEHP. 

Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć wniosek, że: 

• W przypadku sprężarkowych pomp ciepła decydującym czynnikiem wpływającym na 

wydajność systemu jest prędkość obrotowa sprężarki. W przypadku absorpcyjnej 

pompy ciepła bardzo ważna jest temperatura spalin i natężenie przepływu gazów, co 
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bezpośrednio wpływa na wydajność grzewczą absorbera i skraplacza. Suma ciepła 

absorbera i ciepła kondensatora absorpcyjnej pompy ciepła stanowi około 18% 

całkowitej mocy grzewczej systemu GECAHP, 

• W przypadku systemu GECAHP, prędkość obrotowa silnika gazowego ma duży 

wpływ na charakterystykę pracy. Ponieważ prędkość obrotowa silnika wzrasta z 1500 

do 2500 obr/min, całkowita moc grzewcza i zużycie energii pierwotnej wzrasta 

odpowiednio o około 54,5% i 64,9%, podczas gdy wskaźnik energii pierwotnej spada 

o 5,5%. Oszczędności energii można by oczekiwać, gdyby silnik gazowy pracował na 

niskich obrotach i przy dużym obciążeniu z założeniem zaspokojenia potrzeb 

użytkowników, 

• Temperatury wylotu spalin ma mniejszy wpływ na wydajność systemu GECAHP w 

porównaniu z temperaturą wlotu wody i temperaturą powietrza otoczenia. Aby system 

GECAHP mógł uzyskać maksymalny współczynnik energii pierwotnej, musi być 

zapewniona optymalna temperatura na wylocie gazów spalinowych. 

• Całkowity współczynnik mocy grzewczej i energii pierwotnej systemu GECAHP jest 

wyższy niż GEHP odpowiednio o 6% i 5%. W związku z tym można stwierdzić, że 

GECAHP ma wyższą wydajność i potencjał oszczędności energii w porównaniu z 

konwencjonalnym systemem GEHP. 

W artykule [20] dokonano porównania parametrów eksploatacyjnych pomp ciepła 

napędzanych silnikami gazowymi (GEHP) używanych w budynkach komercyjnych. Dane 

operacyjne czterech jednostek GEHP zainstalowanych na wyznaczonym terenie były 

rejestrowane przez dziesięć miesięcy i analizowane w celu określenia wydajności tych 

jednostek. Średnia wartość COP określona dla czterech jednostek GEHP różniła się znacząco 

od siebie, głównie z powodu różnych warunków obciążenia dla każdego z tych systemów. 

Ponadto badanie to zawiera porównawczą analizę ekonomiczną GEHP i konwencjonalnych 

elektrycznych pomp ciepła. Podczas normalnej pracy wydajność chłodnicza wahała się od 12,3 

kW do 19,3 kW . Średni współczynnik COP jednostki tych systemów wahała się od 0,15 do 

0,85 podczas operacji w terenie. Stwierdzono, że silniki gazowe pracowały ze znacznie 

mniejszym obciążeniem niż ich moc projektowa, a zatem uzyskiwały ogólnie niższe 

wydajności. Aby sprostać niskim wymaganiom w zakresie chłodzenia / ogrzewania, wdrożono 

ponadgabarytowe systemy GEHP o niższej ogólnej wydajności. Badanie pokazało jak duże 

znaczenie ma dobór systemu GEHP / HVAC w stosunku do obciążenia w budynkach. Przy 

częściowym obciążeniu wpływa to na całkowity współczynnik COP jednostki ze względu na 

niższą wydajność paliwową silnika. Dlatego właściwe dobranie mocy silnika i sprężarki do 
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obciążenia ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia lepszych ogólnych współczynników COP 

dla GEHP. Zgodnie z praktyką biznesową, inżynierowie mają tendencję do przewymiarowania 

systemów HVAC, aby zminimalizować ryzyko ich niskiej wydajności podczas dużych 

obciążeń szczytowych. Jednak czyniąc to, ostatecznie narażają  użytkownika na większe koszty 

początkowe, konserwacyjne i energetyczne. Podczas zwiększania skali z poszczególnych 

budynków do poziomów użytkowych problem ten jest znacznie większy, co prowadzi do 

znacznie bardziej stromego szczytowego zapotrzebowania na energię. Konsumenci w końcu 

płacą wysokie opłaty za energię elektryczną, nie mając ekonomicznie opłacalnej alternatywy. 

Gdy podobne podejście do wymiarowania zostanie przyjęte dla systemów GEHP, utraty 

wydajności z powodu przewymiarowania w warunkach niskiego obciążenia jest znacznie 

większa. 

W opracowaniu [21] dokonano oceny wydajności pompy ciepła napędzanej silnikiem 

gazowym (GEHP) do chłodzenia i dostarczania ciepłej wody. Zbudowany prototyp testowy 

współpracował z układem chłodniczym wypełnionym czynnikiem R134a, a wydajność 

chłodzenia wraz z produkcją gorącej wody została przetestowana w zakresie temperatury na 

wlocie wody do parownika od 12 do 22 °C. Temperatura otoczenia zawierała się w przedziale 

od 24,2 do 37 °C, a obroty silnika od 1400 do 2000 obr / min. Wyniki pokazują, że wpływ 

temperatury wody na wlocie do parownika i prędkość obrotowa silnika gazowego ma bardziej 

znaczący wpływ na działanie systemu niż wpływ temperatury otoczenia. Średnie temperatury 

wylotu ciepłej wody między 40,7 a 61,7 °C były uzyskiwane w rozważanym zakresie 

zewnętrznych parametrów pracy, co odpowiadało zapotrzebowaniu na ciepłą wodę do użytku 

domowego. Ponadto wskaźnik energii pierwotnej (PER2) systemu GEHP wyniósł od 1,14 do 

1,45 z odzyskiem ciepła odpadowego. 

W artykule [22] przedstawiono eksperymentalne badanie wydajności systemu GEHP 

wykorzystywanego do chłodzenia w szerokim zakresie warunków pracy, pod kątem  

oszczędności energii . Podstawowe ustalenia niniejszego eksperymentu są następujące: 

• Uzyskano średnią temperaturę ciepłej wody na wylocie w przedziale od 40,7 do 61,7 

°C w zakresie pomiędzy skrajnymi parametrami pracy. Współczynnik energii 

pierwotnej (PER2) systemu GEHP wyniósł od 1,14 do 1,45 z ciepłem odpadowym i 

regeneracją w warunkach eksperymentalnych, 

• Uzyskano średnią temperaturę wody lodowej na wylocie między 6,7 a 19,3 °C w 

rozważanym zakresie zewnętrznych parametrów pracy. Ponadto, ponieważ 

temperatura wody na wlocie do parownika wahała się od 12 do 22 °C, wszystkie 

parametry COP, PER1 i PER2 wzrastają odpowiednio o 18,2%, 17,7% i 17,6%. 
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• Wpływ prędkości obrotowej silnika gazowego jest istotny dla charakterystyki 

wydajnościowej systemu GEHP. COP, PER i PER2 spadły odpowiednio o 15,5%, 

18,8% i 13,5%, gdy prędkość obrotowa silnika gazowego wzrastała z 1400 do 2000 

obr / min. Dlatego uzasadniona jest praca silnika gazowego z minimalną prędkością 

obrotową gwarantującą spełnienie wymagań cieplnych użytkownika, 

• Temperaturę otoczenia można uznać za istotny czynnik wpływający na 

charakterystykę wydajności gazowej pomy ciepła. Wraz ze wzrostem temperatury 

otoczenia spada zarówno całkowita wydajność, jak i wydajność chłodzenia. 

Autorzy pracy [22] przedstawili nową koncepcję integracji systemu pomp ciepła i 

systemu zasilania, które tworzą hybrydowy system „engine-driven heat pump” (HPGHP). 

System napędowy układu HPGHP obejmuje silnik spalinowy, zestaw akumulatorów, 

urządzenie do transformacji energii  i moduł sterowania mocą. Silnik systemu zasilania pracuje 

w sposób ciągły z wysoką sprawnością cieplną i niską emisją podczas czterech różnych trybów 

pracy:  tryb A: ICE zasila bezpośrednio sprężarkę w zależności od jej zapotrzebowania poprzez 

dławienie przepływu gazu lub regulację prędkości obrotowej, akumulatory są odłączane, a ICE 

działa samodzielnie; dla trybu pracy B, ICE działa w funkcji najniższego zużycia paliwa, a w 

tym samym czasie akumulator rozładowuje się, aby zapewnić dodatkowe zasilanie przez moduł 

sterowania mocą; dla trybu pracy C, ICE pracuje w funkcji najniższego zużycia paliwa, a 

nadmiarowa moc dostarczana przez ICE jest przekształcana przez silnik w celu naładowania 

pakietów akumulatorów. W tym trybie silnik jest używany jako generator; w trybie pracy D, 

ICE jest wyłączony, a akumulator jest używany samodzielnie. Symulacje działania systemu 

elektroenergetycznego wykazały, że dla konwencjonalnego systemu z pompą ciepła zasilaną 

gazem ziemnym (GHP) maksymalna i minimalna sprawność cieplna systemu energetycznego 

wynosi odpowiednio 33% i 22%. W porównaniu z konwencjonalnym systemem GHP, system 

zasilania w nowatorskim systemie HPGHP ma wyższą minimalną  i maksymalną sprawność  

cieplną, odpowiednio 37% i 27%. 

Na podstawie powyższej analizy i oceny stwierdzono, że w trybach pracy B, C i D, 

sprawność cieplna w systemie HPGHP jest wyższy niż w konwencjonalnym systemie GHP, ale 

najwyższa wydajność systemu HPGHP to praca w trybie A. Kiedy ICE pracuje w tryb pracy C, 

zbędne obciążenie mocy dostarczane przez ICE jest zamieniane na energię elektryczną 

zgromadzoną w akumulatorze. Podczas procesu konwersji energii, występuje pewna strata 

energii, która jest nieunikniona lecz nie wpływa znacząco na sprawność całego urządzenia [22]. 

W artykule [24] przedstawiono modele głównych komponentów systemu HPGHP, 

które są ustalane na podstawie danych doświadczalnych i danych producentów systemów 
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grzewczych. Hybrydowa pompa ciepła z silnikiem gazowym (HPGHP) łączy w sobie 

technologię akumulacji energii z gazową pompą ciepła, która utrzymuje pracę silnika 

spalinowego w strefie ekonomicznej pracy. Zaproponowano optymalny sposób sterowania 

krzywej momentu obrotowego w celu podziału mocy pomiędzy silnik gazowy i akumulatory. 

Aby ocenić skuteczność proponowanych modeli oraz sposoby sterowania, cała symulacja 

systemu HPGHP oparta została na programie Matlab/Simulink. Przeprowadzano również 

walidację eksperymentalną za zewnątrz. Wyniki symulacji pokazują, że system działa zgodnie 

z wymaganymi warunkami. Model systemu pompy ciepła sprawdzono w różnych warunkach 

temperatury otoczenia i natężenia przepływu wody. Wyniki eksperymentalne potwierdziły 

dane uzyskane z symulacji. W układzie napędowym, maksymalna różnica między symulacją a 

wynikami eksperymentalnymi wyniosła 8,9%, 5,9%, 9,5% i 8,2% odpowiednio dla momentu 

obrotowego silnika, mocy silnika, odzyskanego ciepła i zużycie paliwa. Najniższe zużycie 

paliwa w badanym przypadku systemu HPGHP wyniosło 283 g/(kWh) przy 3000 obr/min 

prędkości obrotowej silnika . Najlepsze wartości współczynnika PER osiągnięto przy prędkości 

obrotowej sprężarki 1200 na minutę. 

W pracy [25] przedstawiono modelowanie termiczne pompy ciepła napędzanej 

silnikiem gazowym. Testowany system (GEHP) pracował w trybie ogrzewania i chłodzenia. 

Zaletą tego rozwiązania jest redukcja kosztów wytwarzania ciepłej i zimnej wody oraz redukcja 

zużycia energii elektrycznej zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia. W celu oszacowania 

parametrów pracy systemu GEHP opracowano model symulacyjny. Badanymi parametrami 

pracy były: ciśnienie na ssaniu i tłoczeniu sprężarki, pobór mocy sprężarki, zużycie paliwa 

przez silnik gazowy oraz COP systemu GEHP.  

Porównanie wyników modelowania i danych z pomiarów ciśnienia na ssaniu i 

tłoczeniu sprężarki, zużycia paliwa w silniku gazowym oraz współczynnika COP układu GEHP 

wykazało zbliżone wyniki.  Maksymalna odchyłka wartości pomiarowych w stosunku do 

wartości uzyskanych przy pomocy modelowania wyniosła maksymalnie 12,9 punktów 

procentowych. 

Średnie wartości różnic w punktach procentowych modelowania i pomiarów dla ciśnienia na 

ssaniu i tłoczeniu, zużycia paliwa i współczynnika COP systemu GEHP wyniosły odpowiednio 

3,4%, 4%, 6,7% i 7,2% w trybie chłodzenia i 3,7%, 5,4%, 8,1% i 7,8% w trybie ogrzewania. 

W artykule [26] zaproponowano system GEHP ze skraplaczem wyparnym i 

eksperymentalnie zbadano zmiany wydajności chłodzenia (wydajność chłodzenia, zużycie 

energii przez silnik gazowy, ciepło odpadowe silnika gazowego i PER) oraz temperatury 

otoczenia, prędkości powietrza w skraplaczu wyparnym i prędkości obrotowej silnika 
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gazowego. Pompa ciepła tego typu są szeroko stosowane w procesie chłodzenia, ogrzewania i 

suszenia żywności.  

Eksperymenty wydajnościowe GEHP ze skraplaczem wyparnym badano w zakresie 

temperatury otoczenia od 30 do 36 °C, prędkości powietrza w skraplaczu wyparnym od 2,2 do 

3,9 m/s oraz prędkości obrotowej silnika gazowego między 1200 a 2200 obr/min. 

Wyniki eksperymentów wykazały, że wydajność chłodnicza i współczynnik PER 

systemu GEHP ze skraplaczem wyparnym wzrastały wraz ze wzrostem prędkości przepływu 

powietrza w skraplaczu i spadku temperatury otoczenia. Zużycie energii przez silnik gazowy i 

ciepło odpadowe silnika gazowego zmniejszało się wraz ze wzrostem prędkość powietrza na 

skraplaczu i spadkiem temperatury otoczenia. Tymczasem wydajność chłodnicza, zużycie 

energii przez silnik gazowy oraz ciepło odpadowe silnika gazowego wzrosło wraz ze wzrostem 

prędkości obrotowej silnika gazowego, a amplituda wzrostu wyniosła odpowiednio 75,64%, 

153,2% i 153,3%. Maksymalna wartość współczynnika PER systemu GEHP ze skraplaczem 

wyparnym wynosiła 1,55 a ciepło odpadowe odzyskane z silnika gazowego wyniosło 55% 

zużycia energii przez silniki gazowy. Analizie poddano również oszczędność energii i emisję 

spalin GEHP ze skraplaczem wyparnym. Oszczędność energii pierwotnej charakteryzowana 

współczynnikiem PER systemu GEHP ze skraplaczem wyparnym w porównaniu z 

konwencjonalnym skraplaczem chłodzonym powietrzem wynosiła 28,1%. Ponadto, 

porównując badany system  z systemem GEHP i skraplaczem chłodzonym powietrzem, 

oszczędność energii pierwotnej i zmniejszenie emisji CO2 wyniosło odpowiednio 16,3% i 

8,8%. 

Praca [27] przedstawia zależności między układem napędowym a dynamicznym 

obciążeniem sprężarki gazowej pompy ciepła. W opracowaniu tym przedstawiono model 

kontroli momentu obrotowego, ustalono schemat optymalizacji systemu napędowego i 

przedstawiono sposób połączenia pompy ciepła z silnikiem gazowym.  Ponadto 

zaproponowano nową metodę projektowania przełożenia skrzyni biegów w celu optymalizacji 

pracy i przeniesienia mocy. 

Na podstawie modelu stanu ustalonego współosiowego układu napędowego typu równoległego 

zaproponowano schemat optymalizacji dopasowania mocy układu napędowego w celu 

poprawy sprawności przemiany energii chemicznej paliwa. Układ sterowania tego systemu 

skupia się na dynamicznym dopasowaniu prędkości obrotowej sprężarki do momentu 

napędowego silnika. 

Opracowano trzy tryby pracy w oparciu o matematyczny model sprawności przemiany 

energii. Wyniki symulacji pokazują, że gdy prędkość obrotowa sprężarki jest mniejsza niż 1155 
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obr/min, trybem pracy układu napędowego jest tryb C; gdy prędkość obrotowa sprężarki mieści 

się w przedziale od 1155 obr/min do 1825 obr/min, trybem pracy układu napędowego jest tryb 

D; gdy prędkość obrotowa sprężarki jest większa niż 1825 obr/min, trybem pracy jest tryb L. 

Dla optymalnego dopasowania układu napędowego zaproponowano nową konstrukcję 

przełożenia przekładni. Wyniki pokazują, że im bardziej płynnie zmieniają się krzywe 

efektywności, tym wyższa jest równoważna efektywność konwersji energii układu 

napędowego. Dla współosiowego silnika gazowego z napędem hybrydowym typu Hybrid-

Power Heat, wartości przełożenia skrzyni biegów wynoszą odpowiednio 3,2, 2 i 1,5 w trybie 

C, D i L. Na podstawie powyższych trybów pracy zaproponowanego system sterowania energią 

dla ładowania akumulatorów. Wyniki pokazują, że gdy stosunek czasu pracy w trybie L do 

czasu pracy w trybie C wynosi 1,38 w jednym cyklu, SOC może być stały. Z drugiej strony, 

zakres zmian SOC zależy od czasu pracy w trybie D. Gdy czas pracy w trybie D wynosi 0,5T, 

SOC będzie wynosić od 0,4 do 0,63; gdy czas pracy w trybie D wynosi 0,65T, SOC będzie 

wynosić od 0,45 do 0,58. 

W opracowaniu [28] zbadano możliwość połączenia kogeneracji (CHP) i pompy ciepła 

(HP), które odgrywają kluczową rolę w systemach energetycznych, do celów grzewczych. 

Zasadniczo sprzężenie to wiąże się z ograniczeniami polegającymi na niedopasowaniu 

wielkości mocy zainstalowanej w energochłonnych urządzeniach, jak również wynikającymi z 

tego problemami technicznymi. Głównym celem niniejszego opracowania była analiza 

możliwości łączenia tych systemów, aby pomóc specjalistom w dziedzinie HVAC w ich pracy. 

W artykule omówiono prostą formułę modelową, opartą na pierwszym prawie termodynamiki, 

do oceny układów CHP/HP i operacji poza projektowych. W istocie, opracowano metodę 

analityczną wraz z definicją współczynnika wielkości. Następnie przedstawiono metodę 

graficzną połączenia kogeneracji i HP, która ma być szybkim narzędziem w fazie 

projektowania. Na koniec zilustrowano dwa zastosowania numeryczne, podkreślając korzyści 

w zakresie charakterystyki energetycznej i wysoką elastyczność działania. 

W odniesieniu do istniejących i starszych instalacji, w celu osiągnięcia wyższej ogólnej 

wydajności, wymagane są skuteczne rozwiązania modernizacyjne, które pozwolą na 

zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zgodnie z ratyfikowanymi dyrektywami 

europejskimi. W tych ramach odpowiednie dopasowanie elektrociepłowni i elektrowni 

szczytowo-pompowej prowadzi do wyższej wydajności, elastyczności i bezpieczeństwa, a 

także do uzyskania korzyści ekonomicznych. Dla tych systemów opracowano  proste i szybkie 

narzędzia obliczeniowe, aby pomóc projektantom w procesie oceny również w przypadku 

renowacji obiektów i nowych konstrukcji. 
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W artykule [29] przedstawiono eksperymentalne wyniki badań wydajności systemów 

pomp ciepła napędzanych silnikami gazowymi w połączeniu z wykorzystaniem akumulacji 

energii w akumulatorach LiFePO4. Ze względu na przełączanie trybów pracy spowodowane 

częstymi zmianami obciążenia zewnętrznego, akumulatory najczęściej wykonują częste 

operacje ładowania i rozładowania, co ma niekorzystny wpływ na sprawność przemiany energii 

układu. W celu poprawy sprawności dynamicznej i ekonomicznej systemu HPGHP, w 

niniejszym artykule przedstawiono nowatorski system HPGHP, który wykorzystuje akumulator 

LiFePO4 jako pomocnicze źródło mocy do napędu sprężarki. Przedstawiono także unikalny 

system sterowania rozdziałem mocy pomiędzy silnik gazowy i akumulator. W celu 

zweryfikowania korzystnych osiągów akumulatora LiFePO4 w systemie HPGHP 

przeprowadzono badania testowe w zakresie COP, wydajności grzewczej, sprawności cieplnej 

silnika, zużycia paliwa, sprawności konwersji energii i odzyskanego ciepła. Wyniki pokazują, 

że bateria LiFePO4 w systemie HPGHP powoduje efekt oszczędności energii, szczególnie w 

warunkach niskiego i wysokiego obciążenia. Kiedy prędkość obrotowa sprężarki wzrasta z 700  

do 2500 obr/min, współczynnik COP spada z 4,76 do 3,25, wydajność grzewcza wzrasta z 

14,52 do 33,13 [kW]. W porównaniu do baterii ołowiowo-kwasowej w systemie HPGHP przy 

takim samym obciążeniu, bateria LiFePO4 wykazuje lepszą wydajność. Wydajność cieplna 

silnika oraz sprawność konwersji energii akumulatora LiFePO4 w HPGHP są wyższe niż 

akumulatora kwasowo-ołowiowego HPGHP, a zużycie paliwa jest niższe. Maksymalne różnice 

sprawności termicznej silnika, sprawności przemiany energii, zużycia paliwa wynoszą 

odpowiednio 13,2%, 10,2% i 11,28%. 

Wyniki badań i analiz udowodniły, że akumulator LiFePO4 zastosowany w teście jest 

najbardziej odpowiednim pomocniczym źródłem zasilania dla systemu HPGHP, ze względu na 

swoje doskonałe parametry i wysoką wydajność ładowania i rozładowywania. Na podstawie 

przeprowadzonych badań ma zostać opracowany plan zarządzania energią akumulatora 

LiFePO4. W dalszych badaniach należy także ustalić optymalne dopasowanie systemu 

napędowego akumulatora LiFeO4 do systemu HPGHP. 

W powyższych artykułach przedstawiono wile technicznych rozwiązań gazowych 

pomp ciepła pracujących w różnych systemach. Wykonano wiele badań eksperymentalnych i 

modeli matematycznych opisujących działanie hipotetycznych rozwiązań, jednak żadne z 

wyżej wymienionych prób, badań i przeprowadzonych eksperymentów nie obejmowały 

takiego podejścia do zagadnienia jakiego użyto w niniejszej rozprawie. Nie stwierdzono 

również w literaturze istnienia gazowej pompy ciepła o takiej budowie układu chłodniczego i 

konstrukcyjnego, jak zaproponowana i opisana w tym opracowaniu. Unikalny jest również 
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system sterowania, spajający wszystkie elementy różnych instalacji, w jedną funkcjonalną 

całość. Celem systemu sterowania jest również uzyskanie maksymalnych efektów 

energetycznych z zaprojektowanej konstrukcji. 
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4. Założenia koncepcyjne agregatu trigeneracyjnego. 
 

4.1. Założenia koncepcyjne (schemat ideowy) dotyczące budowy konstrukcyjnej urządzenia. 

 

Prototyp urządzenia posiada dwa źródła energii, pierwsze z nich to metan dostarczany 

z sieci gazowej, drugie to ciepło zawarte w powietrzu atmosferycznym.  

Paliwo gazowe dostarczane jest do silnika spalinowego w którym ulega procesowi spalania. 

Efektem ubocznym spalania paliwa jest wytworzenie ciepła odpadowego pojawiającego się w 

korpusie silnika, cieczy chłodzącej silnik i spalinach. Spalanie paliwa powoduje także 

powstawanie momentu napędowego pojawiającego się na wale napędowym silnika. 

Powietrze atmosferyczne dostarczane jest do wymienników lamelowo – rurowych za 

pomocą wentylatorów, w których oddaje ciepło do czynnika roboczego pompy ciepła. 

Moment napędowy silnika (1) przekazywany jest do generatora energii elektrycznej. Generator 

przetwarza energię napędową, mechaniczną na energię elektryczną i przekazują ją do sieci (II). 

Moment napędowy silnika (2) napędza kompresor pompy ciepła. Czynnik roboczy 

przetłaczany przez kompresor pobiera ciepło z:  

• powietrza atmosferycznego poprzez wymienniki lamelowo – rurowe (5) i (6),  

• wymiennika płytowego (12) w którym dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej 

w spalinach,  

• wymiennika lamelowo – rurowego (7) w którym dochodzi do ochłodzenia powietrza 

obiegowego, chłodzącego wszystkie zamontowane w tej przestrzeni maszyny i 

urządzenia.   
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Rysunek 1. Schemat ideowy przepływu energii. 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy przepływu energii dla skonstruowanego 

urządzenia. 

Kompresor „zużywa” energię mechaniczną na podniesienie przetłaczanego czynnika 

roboczego na wyższy poziom energetyczny, tak aby mógł oddać ciepło w wymienniku 

płytowym (13), do ogrzewanego obiektu (IV) w procesie skraplania. 

Ciepło generowane przez silnik w procesie spalania przekazywane jest do:   

• wymiennika płytowego (11), w którym płyn chłodzący silnik ulega ochłodzeniu, a 

ciepło zostaje przekazane do ogrzewania obiektu (III), 

• wymiennika płytowego (10), w którym płyn chłodzący sinik ulega ochłodzeniu, a 

ciepło zostaje przekazane do ogrzewania obiektu (I), 

• wymiennika płytowego (8), w którym wydychane przez sinik spaliny ulegają 

ochłodzeniu, a ciepło zostaje przekazane do ogrzewania obiektu (I), 

• wymiennika płytowego (9), w którym para wodna zawarta w spalinach ulega 

kondensacji, a ciepło zostaje przekazane do czynnika roboczego pompy ciepła, 

• powietrza w komorze, w której zamknięty jest silnik (14), skąd w zależności od 

realizowanego trybu pracy zostaje skierowane do wymiennika lamelowo – rurowego 

(15) lub zrzucone do otoczenia (16), 
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• wymienników lamelowo – rurowych (3) i (4) w trybie procesowego bądź awaryjnego 

zrzutu ciepła do otoczenia. 

 

4.2. Założenia konstrukcyjne (schemat ideowy) dotyczące parametrów pomiarowych 

wykorzystywanych przez układ akwizycji danych. 

 

Na rysunku 2 przedstawiono schematyczną budowę agregatu trigeneracyjnego 

wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi wielkości mierzonych i zapisywanych. 

Pomiar i zapis przedmiotowych wielkości prowadzi sterownik główny, ponieważ 

przeważająca część mierzonych danych jest w danym momencie wykorzystywana przez 

system automatyki sterujący urządzeniem. Następnie dane są udostępniane układowi 

akwizycji danych, który zapisuje i przechowuje dane. W ten sposób powstała baza 

umożliwia przede wszystkim ocenę pracy urządzenia w zróżnicowanych warunkach 

zewnętrznych jak również w różnych trybach pracy i przy zmiennym zapotrzebowaniu 

obiektu zasilanego w media produkowane przez trigenerator. Ponadto ciągły zapis 

danych umożliwia wykonywanie analiz mających na celu ustalenie przyczyny 

powstawania ewentualnych stanów alarmowych pracy urządzenia oraz stanowi źródło 

informacji do przeprowadzenia działań optymalizacyjnych w przyszłości.  
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Rysunek 2. Schemat ideowy koncepcji odczytu i zapisu parametrów pomiarowych agregatu trigeneracyjnego. 1.Wentylatory, 

2.Wymienniki lamelowo – rurowe, 3. Generator, 4. Silnik spalinowy, 5. Sprężarka, 6. Wymiennik chłodzenia 

komory, 7. Wymiennik odzysku ciepła ze spalin („suchy”), 8. Wymiennik odzysku ciepła z chłodnicy, 9. Wymiennik 

odzysku ciepła ze spalin „mokry”, 10. Skraplacz / Parownik układu freonowego, 11. Zawór trójdrogowy chłodzenia 

silnika, 12. Zawór trójdrogowy zrzutu ciepła silnika, 13. Zawór trójdrogowy regulujący oddawanie ciepła z 

„wysokiego parametru” do odbiorników, 14. Zawór trójdrogowy regulujący oddawanie ciepła z „niskiego 

parametru” do odbiorników, 15. Przepustnica. 

 

Na rysunku 3 przedstawiono  schemat technologiczny podłączenia trigenratora na 

rzeczywistym obiekcie wraz z uwzględnieniem wszystkich wewnętrznych instalacji budynku 

tak aby pokazać miejsca  podłączenia produkowanych przez trigenerator mediów. 
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Przedstawiony układ jest układem biwalentnym zarówno w przypadku produkcji ciepła jak i 

„chłodu”. Podczas pracy trigeneratora w trybie letnim, w przypadku wystąpienia niedoborów 

„chłodu” dołączany do pracy jest istniejący agregat wody lodowej, a w przypadku pracy w 

trybie zimowym i wystąpieniu niedoborów produkcji ciepła dołączany do pracy jest istniejący 

kocił gazowy. [58, 60-64] 

Na rysunku 3a przedstawiono  podłączenie ciepła o niskim parametrze z trigeneratora, 

które zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni. Ciepło „niskiego parametru” zanim trafi 

do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych jest buforowane . Buforowanie w znaczny sposób 

poprawia jakość pracy trigeneratora jak również pozwala na gromadzenie energii cieplnej w 

okresach kiedy jej produkcja jest tańsza i oddawanie w okresach kiedy jej produkcja jest 

droższa lub gdy trigenerator realizuje w danym momencie inne zadania. 

Na rysunku 3b przedstawiono podłączenie ciepła z trigeneratora o „wysokim  

parametrze”, które wykonano w pomieszczeniu kotłowni. Ciepło „wysokiego parametru” 

zostało wykorzystane do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na fakt, iż jest to obiekt 

hotelowy charakteryzujący się występowaniem dużego rozbioru ciepłej wody w krótkim czasie 

w porannej i wieczornej części doby, zainstalowany dodatkowy bufor, który zasilany jest z 

trigeneratora w pierwszej kolejności. Woda zimna również w pierwszej kolejności dostaje się 

do bufora dodatkowego tak aby maksymalnie wykorzystać pojemność wszystkich buforów. 

Zastosowano również dodatkową pompę która w czasie kiedy ciepła woda użytkowa nie jest 

rozbierana pozwala na załadowanie ciepłem istniejących buforów zasilanych z kotła gazowego. 

Dodatkowym elementem jest też termostatyczny zawór mieszający który pozwala na 

zmagazynowanie większej ilości ciepła we wszystkich buforach poprzez podniesienie 

temperatury wody magazynowanej a następnie zmieszanie jej z zimną wodą wodociągową do 

momentu uzyskania żądanej temperatury. W tym przypadku buforowanie, oprócz zalet 

związanych z szybkim rozbiorem ciepła w krótkim czasie przez obiekt, pozwala na 

gromadzenie dużej ilości ciepła odpadowego z silnika spalinowego, które  to w normalnych 

warunkach musiałoby być zrzucone do otoczenia. 

Na rysunku 3c przedstawiono podłączenie „chłodu” do instalacji wody lodowej 

budynku. Podłączenie zrealizowano w pomieszczeniu technicznym nie związanym z głównym 

budynkiem hotelowym jak również na zewnątrz budynku. W tym przypadku również 

zastosowano bufor, który poprawia stabilność pracy trigeneratora oraz magazynuje „chłód” 

głownie w porze nocnej, kiedy jego produkcja jest tańsza, głównie ze względu na niższą 

temperaturę skraplania wniż w  przypadku produkcji „chłodu” w dzień. Powrót wody lodowej 

z budynku trafia najpierw do bufora a dopiero później do agregatu wody lodowej. W tym 



36 

 

samym czasie bufor jest chłodzony przez trigenerator, co powoduje, że bufor przejmuje funkcję 

sprzęgła hydraulicznego. 

W celu dokładniejszego przedstawienia treści rysunku 3, 3a, 3b i 3c zamieszczono je w 

załączniku 3. 
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Rysunek 3. Podłączenie  trigeneratora na obiekcie pilotażowym
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Rysunek 3a. Podłączenie trigeneratora cd  - rozbiór ciepła „niskiego parametru” .
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Rysunek 3b. Podłączenie trigeberatora cd – rozbiór ciepła „wysokiego parametru”. 
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Rysunek 3c. Podłączenie trigeneratora  cd – rozbiór wody lodowej.
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5. Budowa agregatu trigeneracyjnego. 
 

Urządzenie składa się z: 

4. Sekcji jednostki napędowej wraz z instalacją gazową (metanową), 

5. Sekcji freonowej instalacji rewersyjnej pompy ciepła, 

6. Sekcji hydraulicznej instalacji chłodzenia silnika, 

7. Sekcji hydraulicznej instalacji przekazywania ciepła, 

8. Sekcji instalacji elektrycznej zasilającej, 

9. Sekcji instalacji sterującej wraz z algorytmem działania. 

 

Rysunek 4. ilustruje budowę i działanie poszczególnych maszyn, urządzeń i instalacji 

prototypowego agregatu trigeneracyjnego. 
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Rysunek 4. Schemat technologiczny agregatu trigeneracyjnego. 
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5.1 Sekcja jednostki napędowej wraz z instalacją gazową (metanową). 

 

5.1.1. Silnik spalinowy. 

 

Elementem napędowym urządzenia jest silnik spalinowy, iskrowy, chłodzony cieczą, 

zasilany gazem ziemnym (GZ50) z sieci gazowej. Po redukcji ciśnienia gazu z sieci do 20kPa 

gaz dostaje się do silnika za pomocą tzw. ścieżki gazowej w skład której wchodzą: filtr, zawór 

elektromagnetyczny odcinający, zero regulator (baryczny) oraz mieszacz. Filtr eliminuje 

cząstki stałe zawarte w paliwie gazowym, elektrozawór pełni rolę zabezpieczającą przed 

ewentualnym wypływem gazu podczas postoju bądź awarii urządzenia, zero regulator 

eliminuje wpływ zmiennego ciśnienia barometrycznego na  ciśnienie gazu podawanego do 

silnika. Mieszacz przygotowuje mieszankę gazu i powietrza do spalania oraz posiada funkcję 

odcięcia gazu w przypadku awarii. Oznacza to, że mieszacz (oprócz zaworu 

elektromagnetycznego odcinającego) pełni funkcję zabezpieczenia przed niekontrolowanym 

wypływem gazu. [59] 

 

 

Rysunek 5. Schemat przepływu gazu i powietrza do silnika spalinowego. 

Rysunek 5 pokazuje drogę przepływu gazu i powietrza do silnika. 

Silnik spalinowy napędza kompresor (sprężarkę) układu chłodniczego poprzez sprzęgło 

elektromagnetyczne i przekładnię pasową oraz generator prądu elektrycznego (prądnicę) 

poprzez przekładnię pasową. Generator prądu elektrycznego połączony jest z siecią poprzez 

„inwerter” który dostosowuje zarówno parametry wyjściowe prądu elektrycznego jak i 
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chwilową moc produkowanej energii elektrycznej. Kompresor układu chłodniczego napędza 

instalację freonową która może pracować w dwóch trybach: grzania i chłodzenia.  

 

 

Rysunek 6. Silnik spalinowy 4Y produkcji Toyota Motors.. 

 

Rysunek 6 przedstawia silnik spalinowy, którego sprawność cieplna oraz pozostałe 

parametry zawarte są w Tab. 1. Badania eksperymentalne silnika przeprowadzono w Instytucie 

Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej. Szczegółowe 

informacje na temat metodyki badań stanowiskowych, otrzymanych wyników oraz 

sporządzonych wniosków zawarto w  raporcie z badań nr M-04 242_2019 P oraz w raporcie z 

badań nr M-04 337_2019_P. Informacje zamieszczono w niniejszym opracowaniu jako 

załączniki [1] i [2].  
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Dane techniczne: 

Typ silnika 4Y 

Moc mechaniczna chwilowa NG          22 KW 

Moc mechaniczna chwilowa LPG        24 KW 

Moc mechaniczna ciągła NG          18 KW 

Moc mechaniczna ciągła LPG        20 KW 

Moment obrotowy maksymalny 149 Nm (1800 min-1) 

Moment obrotowy minimalny 136 Nm (800 min-1) 

Typ konstrukcji rzędowy 

Ilość cylindrów 4 

Pojemność skokowa 2 237 cm3 

Średnica / skok 91 mm / 68 mm 

Stopień sprężania 10,5 

Paliwo Gaz ziemny 

Typ chłodzenia Woda 

Osiągi 

Moc cieplna 17 - 39 kW 

Zużycie paliwa 50 - 62 kW 

Sprawność elektryczna 32 % 

Sprawność termiczna 63 % 

Instalacja 

Obudowa koła zamachowego SAE 4 

Koło zamachowe SAE 10 

Zęby koła zamachowego 133 

Kierunek obrotów lewy 

Pojemność misy olejowej 12 dm3 

Maksymalna temperatura oleju 95 °C 

Minimalna temperatura oleju 60 °C 

Pojemność wodna 4,8 dm3 

Maksymalne ciśnienie układu chłodzenia 2 bar 

Przepływ płynu chłodniczego 50 - 55 dm3/min 

Nominalny zakres pracy 84 - 88 °C 

Maksymalna temperatura wody 100°C 

Delta temperatury wody <10 K 

Maksymalne podciśnienie powietrza dolotowego -50 mbar 

Temperatura powietrza dolotowego 20 – 40 °C 

Objętość powietrza dolotowego  

Maksymalna temperatura otoczenia 20 – 60 °C 

Maksymalne przeciwciśnienie wydechu -50 mbar 

Objętość spalin  

Kolejność zapłonu 1 – 3 – 4 – 2 

Długość silnika 611 mm 

Szerokość silnika 590 mm 

Wysokość silnika 764 mm 

Masa silnika bez płynów 122 kg 

 

Zastosowany silnik jest skonstruowany wyłącznie jako napęd do generatorów 

prądotwórczych oraz sprężarek chłodniczych w granicach określonych przez parametry 

techniczne.  



46 

 

Silnik przypomina wyglądem klasyczną jednostkę benzynową stosowaną w 

samochodach. W silniku tym dokonano jednak wielu zmian konstrukcyjnych. Pierwszą z 

modyfikacji jest duża misa olejowa, której wymiary są nieproporcjonalnie duże w stosunku do 

pojemności i mocy silnika. Kolejnym elementem zewnętrznym odróżniającym zastosowany 

silnik od rozwiązań dedykowanych do pojazdów samochodowych jest wodny kolektor 

wydechowy i specjalny mikser mieszający gaz ziemny jako paliwo z powietrzem. Jednak 

największych zmian dokonano wewnątrz sinika. Największych modyfikacji w silniku 

dokonano pod kątem mocy. W klasycznych rozwiązaniach tego typu z pojemności 2,2 dm3 

uzyskuje się 120 kW, w tym przypadku otrzymujemy 18 kW. W silniku ulepszono materiały 

użyte do jego budowy. Zastosowano dużo trwalsze materiały łożysk, wału, korbowodów, 

tłoków itd. Największych zmian materiałowych dokonano dla zaworów gniazd zaworowych 

oraz głowicy. Powodem tych zmian była wyższa w stosunku do benzyny, temperatura spalania 

metanu jako paliwa. 

 

5.1.2. Wodny kolektor wydechowy. 

 

W odróżnieniu od tradycyjnego rozwiązania, w rozwiązaniu z wodnym kolektorem 

wydechowym, spaliny po opuszczeniu głowicy silnika trafiają do kolektora z wydrążonymi 

kanałami dla przepływu spalin. Kolektor ten jest od zewnątrz z każdej strony oblany cieczą 

chłodzącą silnik. Spaliny na drodze przepływu przez kolektor oddają ciepło poprzez ściankę 

kolektora do cieczy chłodzącej silnik. Wodny kolektor powoduje nieznaczne wytłumienie 

hałasu powodowanego przez wypływ spalin oraz ochładza te spaliny w zakresie od 100 do 

150 °C w zależności od obciążenia silnika i aktualnie panujących warunków zewnętrznych. 

Dzięki temu większa ilość ciepła trafia do wymiennika odbierającego ciepło z płaszcza 

wodnego silnika, co ułatwia odbiór ciepła. Natomiast silnik szybciej osiąga docelową 

temperaturę pracy. Obniżenie temperatury spalin na wylocie z silnika o około 150°C wpływa 

pozytywnie również na wymiennik płytowy suchy odzyskujący ciepło jawne spalin, ponieważ 

wtedy wymiennik ten nie ulega szybkiej degradacji co w znaczący stopniu zwiększa jego 

trwałość.  



47 

 

5.2. Sekcja freonowa rewersyjnej pompy ciepła. 

 

5.2.1. Budowa i działanie sekcji freonowej. 

 

W trybie grzania kompresor tłoczy czynnik chłodniczy do skraplacza płytowego w 

którym czynnik ulega skropleniu, natomiast ciecz po drugiej stronie przepony ulega 

podgrzaniu. W fazie ciekłej przepływa do zbiornika cieczy, który pełni rolę bufora 

kompensującego zmiany objętości czynnika podczas pracy ze zmiennymi parametrami. Ze 

zbiornika cieczy czynnik dostaje się do elektronicznego zaworu rozprężnego poprzez filtr – 

odwadniacz, który filtruje i osusza czynnik oraz poprzez wziernik w którym możemy 

obserwować w jakim stanie fizycznym znajduje się czynnik. Elektroniczny zawór rozprężny 

dławi izentalpowo czynnik, który następnie przepływa do parownika w którym następuje 

wrzenie czynnika. Podczas wrzenia zachodzi pobieranie ciepła z otoczenia. Z parownika, w 

stanie pary przegrzanej, czynnik przepływa przez zawór czterodrogowy do separatora cieczy. 

Zawór czterodrogowy pozwala na realizację pracy układu w trybie rewersyjnym poprzez 

zmianę kierunku przepływu czynnika w  przewodach rurowych. Separator zapobiega przed 

ewentualnym dostaniem się ciekłego czynnika do kompresora i uszkodzeniem jego części 

mechanicznych. Z separatora czynnik zostaje zassany do kompresora i obieg się zamyka 

 [35-36]. 

W trybie chłodzenia następuje zmiana kierunków przepływu czynnika w zaworze 

czterodrogowym przez co kompresor tłoczy czynnik do wymienników rurowo – lamelowych, 

które pełnią rolę skraplacza. W wymiennikach tych czynnik chłodniczy oddaje ciepło do 

otoczenia i ulega skropleniu. Następnie w fazie ciekłej przepływa do zbiornika cieczy. Ze 

zbiornika, poprzez filtr – odwadniacz i wziernik dostaje się do elektronicznego zaworu 

rozprężnego. Zawór rozprężny dławi izentalpowo czynnik chłodniczy, który następnie 

przepływa do wymiennika płytowego w którym następuje jego wrzenie, któremu towarzyszy 

pobranie ciepła od glikolu po drugiej stronie przepony. Dzięki temu glikol zostaje ochłodzony 

i jest skierowany do odbiorników chłodu a czynnik chłodniczy już w fazie pary przegrzanej 

przepływa do zaworu czterodrogowego, który kieruje go do separatora cieczy a następnie 

dostaje się do króćca ssącego kompresora [34].
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Rysunek 7. Schemat instalacji freonowej.
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 Rysunek 7 przedstawia schemat układu freonowego rewersyjnej pompy ciepła. 

W układzie freonowym występują również: 

• presostat wysokiego ciśnienia pełniący rolę zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia 

tłoczenia ponad dopuszczalny poziom. Jest to końcowy element zabezpieczający który 

jako ostatni wyłącza urządzenie w przypadku kiedy układ sterowania nie jest w stanie 

zadziałać wcześniej lub ulegnie awarii. „Wyzwolenie” presostatu jest czysto 

mechaniczne i nie jest w żaden sposób zależne od układu automatyki. Wyłączenie 

urządzenia spowodowane zadziałaniem tego elementu wymaga interwencji obsługi i 

zdiagnozowania przyczyny zadziałania, 

• presostat niskiego ciśnienia pełniący rolę zabezpieczającą przed spadkiem ciśnienia 

ssania poniżej dopuszczalnej wartości zależnej od użytego kompresora i konstrukcji 

całego układu chłodniczego. Jest to końcowy element zabezpieczający, który jako 

ostatni wyłącza urządzenie w przypadku kiedy układ sterowania nie jest w stanie 

zadziałać wcześniej lub ulegnie awarii. „Wyzwolenie” presostatu jest czysto 

mechaniczne i nie jest w żaden sposób zależne od układu automatyki. Wyłączenie 

urządzenia spowodowane zadziałaniem tego elementu nie wymaga interwencji 

obsługi. Podniesienie się ciśnienia ssania o określoną wartość dyferencjału w stosunku 

do wartości nastawionej skutkuje automatycznym włączeniem się urządzenia, 

• presostat olejowy pełniący rolę zabezpieczającą przed spadkiem różnicy ciśnienia w 

karterze sprężarki i ciśnienia oleju poniżej dopuszczalnej wartości. Jest to element 

zabezpieczający końcowy, który jako ostatni wyłącza urządzenie w przypadku kiedy 

układ sterowania nie jest w stanie zadziałać wcześniej lub ulegnie awarii. Jego 

wyzwolenie jest czysto mechaniczne i nie jest w żaden sposób zależne od układu 

automatyki. Wyłączenie urządzenia spowodowane zadziałaniem tego elementu 

wymaga interwencji obsługi i zdiagnozowania przyczyny zadziałania, 

• zawór zwrotny na rurociągu tłocznym, który zapobiega cofaniu się ciekłego czynnika 

ze skraplacza do kompresora podczas postoju sprężarki, 

• zawór zwrotny na rurociągu cieczowym, który pozwala na swobodny spływ cieczy ze 

skraplacza do zbiornika przy zamkniętym zaworze rozprężnym oraz przeciwdziała 

cofaniu się ciekłego czynnika bezpośrednio ze zbiornika do parownika podczas pracy 

zaworu rozprężnego, jednocześnie umożliwiając działanie układu w funkcji zarówno 

grzania jak i chłodzenia, 
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• odolejacz, pełniący funkcję separacji oleju i przegrzanego czynnika chłodniczego w 

rurociągu tłocznym oraz zawrócenia go z powrotem do skrzyni korbowej kompresora. 

Pozwala to ustabilizować poziom oleju w kompresorze oraz zminimalizować ilość 

oleju przedostającego się do wymienników ciepła, w których zbyt duża ilość oleju 

powoduje pogorszenie wartości współczynników wnikania ciepła co w znaczący 

sposób obniża moc i sprawność wymienników ciepła, 

• tłumiki drgań eliminujące drgania przenoszone z kompresora na instalację, co w 

znaczący sposób poprawia jakość pracy całego urządzenia i zabezpiecza przed 

powstawaniem pęknięć na rurociągach i lutach twardych, 

• przetworniki ciśnienia i czujniki temperatury niezbędne do pracy automatyki 

sterującej. Zapewniają one ciągły dopływ danych pomiarowych potrzebnych do 

prawidłowej pracy całego urządzenia, 

• wymiennik odzysku ciepła z komory silnika wraz z armaturą, 

• wymiennik odzysku ciepła ze spalin. 

Trigeneracyjny agregat gazowy jako urządzenie grzewcze z możliwością produkcji 

ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej, w przeważającej części jest pompą ciepła co oznacza, 

że kluczowym aspektem pracy urządzenia nie tylko jako pompy ciepła ale i całości jest dolne 

źródło ciepła. Jakość, ilość oraz parametry dolnego źródła ciepła w znaczący sposób wpływają 

na prawidłową pracę pompy ciepła oraz na uzyskiwane wskaźniki energetyczne samej pompy 

ciepła jak i urządzenia jako całości. 

 

5.2.2. Dolne źródło ciepła. 

 

Podstawowym źródłem ciepła dla pompy ciepła jest powietrze zewnętrzne. 

Pozyskujemy z niego ciepło za pomocą wymienników lamelowo – rurowych wspomaganych 

wentylatorami. Dla poprawy pracy pompy ciepła jak również ograniczenia strat ciepła 

związanych z pracą silnika spalinowego, skonstruowano dodatkowe dwa układy odzysku 

ciepła, włączone w chłodniczy układ freonowy, pozyskujące ciepło w sposób pośredni ze 

spalania paliwa metanowego w silniku spalinowym. 

 

5.2.2.1. Odzysk ciepła rozproszonego przez korpus silnika. 

 

Pierwszy z układów służących do odzysku ciepła w gazowym agregacie 

trigeneracyjnym, odzyskuje ciepło jakie emituje korpus silnika wraz z całym osprzętem i ciepło 
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emitowane przez obudowę samego kompresora układu chłodniczego oraz obudowę generatora. 

Silnik spalinowy, kompresor układu chłodniczego oraz generator zamknięto w szczelnej 

obudowie izolowanej termicznie, do której wstawiono wymiennik lamelowo – rurowy, którego 

podstawowym zadaniem jest odebranie ciepła od powietrza wewnątrz szczelnej obudowy. 

Natomiast powietrze w obudowie jest ogrzewane od w/w elementów. Aby zrealizować 

chłodzenie obudowy zbudowano część instalacji chłodniczej, która pobiera określoną ilość 

ciekłego czynnika ze zbiornika cieczy, doprowadza go do zaworu elektromagnetycznego, który 

pełni rolę odcinająco – sterującą. Zawór ten z jednej strony pozwala na zamykanie i otwieranie 

przepływu cieczy, a z drugiej strony jest elementem wykonawczym układu automatyki 

sterującej, który uruchamia proces chłodzenia komory lub go zatrzymuje. Ciekły czynnik po 

przejściu przez zawór elektromagnetyczny przepływa do termostatycznego zaworu 

rozprężnego, w którym zostaje izentalpowo zdławiony a następnie doprowadzony do 

parownika lamelowo – rurowego, w którym ulega przemianie fazowej wrzenia i w postaci pary 

przegrzanej przepływa do zaworu dławiącego. Zawór ten, dławi czynnik w taki sposób aby 

uzyskać z góry założoną temperaturę parowania, różną od temperatury parowania czynnika w 

wymienniku lamelowo – rurowym odzyskującym ciepło z otoczenia. Temperatura parowania 

w parowniku odzyskującym ciepło z otoczenia zmienia się w zależności od warunków 

atmosferycznych, temperatury, wilgotności i oszronienia wymiennika oraz od wydajności 

wentylatorów wymuszających przepływ powietrza przez wymiennik. Natomiast temperatura 

parowania w wymienniku chłodzącym zamkniętą komorę silnika jest nie zmienia się. Jest ona 

stała i wynosi około +10 °C. Wynika to ze stałej temperatury i wilgotności powietrza w 

komorze, stałej wydajności wentylatorów wspomagających pracę wymiennika oraz braku 

oszronienia wymiennika. 

Rysunek 8 przedstawia układ odzysku ciepła powstającego w komorze silnika. 
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Rysunek 8. Schemat instalacji służącej do odzysku ciepła z komory silnika. 
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Odzysk ciepła za pomocą wymiennika chłodzącego komorę w której znajduje się silnik 

spalinowy. Wymiennik ten podłączony do układu chłodniczego pompy ciepła staje się drugim 

dolnym źródłem ciepła. W związku z pracą dodatkowego parownika z temperaturą parowania 

wyższą od temperatury parowania parownika odzyskującego ciepło z otoczenia, zwiększa się 

współczynnik COP całej pompy ciepła oraz nie dochodzi do drastycznego spadku efektywności  

pompy ciepła przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego. W konsekwencji ciepło, 

które emituje korpus silnika spalinowego, kompresora oraz generatora, w normalnych 

warunkach tracone do otoczenia, zostaje odzyskane podnosząc parametry cieplne pompy 

ciepła. Podniesieniu ulega również współczynnik wykorzystania energii pierwotnej ponieważ 

część ciepła ze spalonego paliwa zostaje wykorzystana przez pompę ciepła a nie odprowadzona 

do otoczenia jako strata. 

Drugim ważnym od strony technicznej aspektem pracy układu chłodzącego komorę 

silnika, jest utrzymanie w niej temperatury na stałym poziomie co pozytywnie wpływa na pracę 

silnika spalinowego i na niezawodność wszystkich elementów zamontowanych w komorze 

silnika.  

 

5.2.2.2. Odzysk ciepła z wykroplenia pary wodnej zawartej w spalinach. 

 

Drugi z układów służący do odzysku ciepła w gazowym agregacie trigeneracyjnym 

odzyskuje ciepło ze spalin opuszczających komorę spalania w silniku.  Spaliny ze względu na 

swoją wysoką temperaturę są dobrym źródłem ciepła, jednak ilość ciepła możliwa do odebrania 

od spalin jest mniejsza niż w przypadku ciepła odprowadzanego do cieczy chłodzącej silnik lub 

rozpraszanej przez korpus silnika. Ochładzanie spalin zrealizowano dwuetapowo. Pierwszy 

etap to chłodzenie spalin od temperatury wylotowej do około 100 °C. Jest on realizowany za 

pomocą instalacji chłodzącej silnik spalinowy. Drugi etap to chłodzenie spalin od temperatury 

około 100 °C do temperatury poniżej punktu rosy. Aby zrealizować ten proces zbudowano 

specjalną część instalacji chłodniczej, która pobiera określoną ilość ciekłego czynnika ze 

zbiornika cieczy, doprowadza go do zaworu elektromagnetycznego, który pełni rolę odcinająco 

– sterującą. Zawór ten z jednej strony pozwala na zamykanie i otwieranie przepływu cieczy, a 

z drugiej strony jest elementem wykonawczym układu automatyki sterującej, który uruchamia 

proces ochładzania spalin i wykroplenia wilgoci ze spalin lub go zatrzymuje. Ciekły czynnik 

po przejściu przez zawór elektromagnetyczny przepływa do termostatycznego zaworu 

rozprężnego, w którym zostaje izentalpowo zdławiony a następnie doprowadzony do 
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parownika płytowego, w którym ulega przemianie fazowej wrzenia i w postaci pary przegrzanej 

przepływa do zaworu dławiącego. Zawór dławiący, dławi czynnik w taki sposób, aby uzyskać 

z góry założoną temperaturę parowania, różną zarówno od temperatury parowania czynnika w 

wymienniku lamelowo – rurowym odzyskującym ciepło z otoczenia jak i różną od temperatury 

parowania w wymienniku odzyskującym ciepło z komory silnika.  

 

Rysunek 9. Schemat odzysku ciepła powstałego ze skraplania pary wodnej ze spalin. 

Rysunek 8 przedstawia schemat odzysku ciepła z pary wodnej wykroplonej ze spalin. 

Tym samym, wymiennik ciepła chłodzący spaliny i skraplający parę wodną zawartą w tych 

spalinach, podłączony do układu chłodniczego pompy ciepła staje się trzecim dolnym źródłem 

ciepła. W związku z pracą kolejnego parownika z temperaturą parowania wyższą od 

temperatury parowania parownika odzyskującego ciepło z otoczenia, zwiększa się 

współczynnik COP całej pompy ciepła oraz nie dochodzi do dużego spadku efektywności 

pompy ciepła przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego. W konsekwencji, ciepło 

jawne i utajone zawarte w gazach wylotowych silnika spalinowego, w normalnych warunkach 

tracone do otoczenia zostaje odzyskane podnosząc parametry cieplne pompy ciepła. 

Podniesieniu ulega również współczynnik wykorzystania energii pierwotnej ponieważ część 

ciepła ze spalonego paliwa zostaje wykorzystana przez pompę ciepła a nie odprowadzona do 

otoczenia jako strata.  
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5.3. Sekcja hydrauliczna instalacji chłodzenia silnika. 

 

5.3.1. Budowa i działanie instalacji chłodzenia silnika. 

 

Podstawowym zadaniem pracy silnika spalinowego jest produkcja momentu 

obrotowego i mocy napędowej dla urządzeń takich jak kompresor (sprężarka) i generator 

energii elektrycznej (prądnica) oraz dla układu chłodniczego. Efektem ubocznym pracy silnika 

spalinowego jest wydzielanie dużych ilości ciepła, które jeśli nie zostanie odzyskane to w 

znacznym stopniu obniża sprawność cieplną urządzenia i globalny współczynnik 

wykorzystania energii pierwotnej paliwa. Przy braku odzysku ciepła ze spalin wzrastają 

również koszty eksploatacyjne silnika spalinowego.  

Instalacja chłodzenia silnika pozwala odzyskać znaczną część ciepła powstającego na 

skutek spalania paliwa oraz utrzymać silnik na właściwym poziomie temperaturowym, nie 

powodując jego nadmiernego przegrzewania ani nadmiernego wychładzania. Praca z 

optymalną i stałą temperaturą zapewnia najwyższą sprawność i niezawodność silnika. Zbyt 

wysokie temperatury, oprócz przyspieszonego zużycia mechanicznego, powodują szybką 

degradację oleju oraz cieczy chłodzącej, która miejscowo może ulegać wrzeniu i przez to 

uniemożliwiać prawidłową cyrkulacje. Zbyt niskie temperatury powodują zwiększone zużycie 

paliwa i powstawanie dużych naprężeń wewnętrznych. 
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Rysunek 10. Schemat instalacji chłodzącej silnik 

Rysunek 10 przedstawia schemat instalacji chłodzącej silnik. 

W układzie chodzenia silnika zamiast klasycznej chłodnicy rozpraszającej ciepło do 

otoczenia zastosowano wymiennik płytowy, w którym następuje wymiana ciepła między 

płynem chłodzącym silnik a płynem roboczym doprowadzającym pozyskane ciepło do obiektu. 

Ochłodzony w wymienniku płytowym płyn chłodniczy silnika, dzięki pracy pompy przepływa 

do silnika, gdzie ulega ogrzaniu, płyn ten następnie przepływa do specjalnie skonstruowanego 

wodnego kolektora wydechowego. Wodny kolektor wydechowy zmniejsza stratę cieplną do 

otoczenia ponieważ jego zewnętrzna temperatura przyjmuje wartości zbliżone do temperatury 

płynu chłodzącego silnik, a nie do temperatury gazów wydechowych opuszczających silnik. 

Ponadto znaczna część ciepła zawarta w spalinach zostaje bezpośrednio przekazana do płynu 

chłodzącego. Spaliny ulegają dalszemu ochładzaniu i następnie dostają się do wymiennika 

odzysku ciepła ze spalin. Dzięki pracy wodnego kolektora wydechowego spaliny ulegają 

ochłodzeniu o około 150 °C co znacząco polepsza warunki eksploatacji wymiennika „suchego” 

odzyskującego ciepło ze spalin. Wymiennik ten jest zwany „suchym” ponieważ nie występuje 
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w nim kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach, pobiera ciepło od spalin i przekazuje go 

do płynu chłodzącego silnik podnosząc jego temperaturę o kilka stopni Celsjusza. Po przejściu 

przez wymiennik „suchy”, płyn o maksymalnej temperaturze przepływa do wymiennika 

płytowego oddającego ciepło do płynu roboczego oddającego ciepło do obiektu i tym samym 

obieg się zamyka.  

Oprócz elementów armatury takich jak zawory zwrotne, filtry, śrubunki etc. układ 

wyposażono w dwa zawory trójdrogowe. Zadaniem pierwszego z nich jest regulacja 

temperatury cieczy chłodzącej opuszczającej silnik w taki sposób aby utrzymać ją na stałym 

poziome. Zawór ten przekierowuje czynnik chłodzący na obejście (tzw. bypass) lub na 

wymiennik ciepła przekazujący ciepło do obiektu lub w odpowiednich proporcjach zarówno na 

wymiennik jak i na obejście. Przekierowanie czynnika na tzw. bypass powoduje przepływ 

cieczy chłodzącej przez wymienniki lamelowo – rurowe mające kontakt z otoczeniem. 

Wymienniki te oprócz obiegów chłodniczych pompy ciepła posiadają obieg wodny, który 

usuwa nadmiar ciepła z silnika spalinowego. Wspomaganie wymienników lamelowych 

wentylatorami pozwala, w przypadku awarii usunąć dużą ilość ciepła i nie doprowadzić do 

przegrzania czynnika gdy obiekt zasilany z wymiennika płytowego ma niższe zapotrzebowanie 

na moc niż chwilowa moc cieplna obiegu chłodzącego silnik.  

Drugi z zaworów trójdrogowych umożliwia przekazanie ciepła o wysokim parametrze 

do czynnika odbierającego ciepło od pompy ciepła o niskim parametrze. W takim przypadku 

gorący czynnik nie jest kierowany na wymienniki lamelowo – rurowe, tylko do dodatkowego 

wymiennika płytowego, który podnosi wyjściową temperaturę płynu grzewczego pompy 

ciepła. Oprócz wykorzystania ciepła, które zostałoby przekazane do otoczenia, zawór 

trójdrogowy jak i powiązany z nim wymiennik płytowy pełnią drugą ważną funkcję. W 

momencie kiedy pompa ciepła znajduje się w stanie odszraniania nie dochodzi do gwałtownego 

spadku temperatury zasilania pompy ciepła i w konsekwencji zapobiega to wychłodzeniu 

aktualnie ogrzewanego odbiornika ciepła zasilanego z pompy ciepła. Nadmierne wychłodzenie 

oznaczałoby znaczną utratę komfortu termicznego obiektu ogrzewanego. 

Instalacja chłodzenia silnika wyposażona jest również we wszystkie niezbędne 

elementy armatury, takie jak filtry, zawory odcinające, kolana, śrubunki, odpowietrzniki, etc. 

Układ chłodzenia silnika wyposażono również w naczynie wyrównawcze, które kompensuje 

zmiany objętości płynu chłodzącego spowodowane zmianami jego temperatury. Naczynie to 

dzięki specjalnej budowie korka zamykającego zbiornik, pozwala również na awaryjne 

usunięcie nadmiaru płynu lub powstałej w układzie pary i nie dopuszczenie do nagłego wzrostu 

ciśnienia w układzie przez co zabezpiecza przed uszkodzeniem silnika. 
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Czynnikiem roboczym dla instalacji chłodzenia silnika jest glikol etylenowy o temperaturze  

krzepnięcia wynoszącej – 35 °C. Tak niska temperatura krzepnięcia pozwala zapewnić pełne 

bezpieczeństwo przed zamarzaniem w każdych warunkach występujących na terenach 

umiarkowanej szerokości geograficznej. 
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5.4. Sekcja hydrauliczna instalacji przekazywania ciepła. 

 

5.4.1 Budowa i działanie instalacji przekazywania ciepła. 

 

Aby możliwa była właściwa współpraca urządzenia z instalacją zewnętrzną, jak również 

w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzenia, wykonano dwa odcinki 

instalacji wyposażone w zawór trójdrogowy. 

 

 

Rysunek 11a. Schemat instalacji oddawania ciepła do odbiorników po stronie parametru „niskiego”. 

 

Pierwszy z odcinków łączy wymiennik płytowy pompy ciepła z króćcami wyjściowymi 

urządzenia. Zainstalowano tu zawór trójdrogowy mieszający który reguluje ilość 

przepływającego medium przez wymiennik płytowy. W przypadku kiedy wymiennik płytowy 

pracuje w funkcji skraplacza zawór nie dopuszcza do nadmiernego spadku ciśnienia skraplania 

poniżej minimalnej wartości lub wzrostu powyżej maksymalnej wartości dopuszczonej przez 

producenta kompresora. Zbyt wysokie ciśnienie skraplania wpływa negatywnie na osiągane 

wskaźniki energetyczne jak również może skutkować awaryjnym wyłączeniem urządzenia 

przez presostat. Zbyt niska wartość ciśnienia skraplania może powodować pracę kompresora 

poza dopuszczalnym obszarem, czego konsekwencją będzie szybkie zużycie lub gwałtowne 

uszkodzenie kompresora wynikające z niewłaściwego jego smarowania. 
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Rysunek 11b. Schemat instalacji oddawania ciepła do odbiorników po stronie parametru wysokiego. 

 

W przypadku pracy wymiennika jako parownik zawór trójdrogowy mieszający nie 

dopuszcza do nadmiernego spadku ciśnienia parowania poniżej minimalnej wartości lub 

wzrostu powyżej maksymalnej wartości dopuszczonej przez producenta kompresora. Zbyt 

niska wartość ciśnienia parowania powoduje znaczący spadek wskaźników energetycznych 

urządzenia oraz niebezpieczeństwo pracy kompresora poza bezpiecznym obszarem pracy. Zbyt 

wysoka wartość ciśnienia parowania również powoduje wyjście kompresora z bezpiecznego 

obszaru pracy i przeciążenie wynikające z rosnącej gęstości czynnika chłodniczego wraz ze 

wzrostem ciśnienia parowania. 

W konsekwencji urządzenie posiada cztery króćce przyłączeniowe którymi przekazuje ciepło 

lub „chłód” do instalacji. Dwa króćce to zasilanie i powrót parametru „wysokiego” o 

temperaturze 80/60 °C, które w każdym trybie pracy pompy przekazują ciepło do instalacji. 

Pozostałe dwa króćce to zasilanie i powrót niskiego parametru, które w trybie grzania 

przekazują czynnik o temperaturze 40/30 °C lub w trybie chłodzenia dostarczają czynnik o 

temperaturze 5/10 °C. 
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5.5. Sekcja instalacji elektrycznej zasilająco – sterującej. 

 

5.5.1. Budowa i działanie instalacji elektrycznej zasilająco – sterującej. 

 

 Instalacja zasilająco – sterująca została skonstruowana tak aby zrealizować wszystkie 

założenia projektu w sposób maksymalnie efektywny i bezawaryjny. Konstrukcja tej instalacji 

jest unikatowa i przypisana wyłącznie do realizacji założeń budowy i działania trigeneratora. 

Spaja ona również wszystkie elementy urządzenia w jedną funkcjonalną całość. 

Poniższy schemat przedstawia zasilanie główne, wyłącznik główny, listwę ochronną 

„PE” i kontrolę wizualną obecności fazy. 

 
Schemat 1 
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Zasilanie wentylatorów skraplacza M1, M2, M3 realizowane jest poprzez bezpieczniki 

nadprądowe F1, F2, F3 i styczniki KM1 sterowane z układu automatyki. 

Zasilanie wentylatorów komory silnika M4, M5 realizowane jest poprzez bezpieczniki 

nadprądowe F4, F5 i styczniki KM2 sterowane z układu automatyki. 

Zasilanie cewki zaworu czterodrogowego realizowane jest poprzez bezpiecznik nadprądowy 

F6 i przekaźnik K3 sterowany z układu automatyki. 

Poniższy schemat przedstawia zasilanie wentylatorów skraplacza i komory silnika oraz 

zasilanie cewki zaworu czterodrogowego. 

 
Schemat 2 

Zasilanie pompy układu chłodzącego silnik PO realizowane jest poprzez zabezpieczenie 

F7 i przekaźnik K8 sterowany z układu automatyki. Zasilanie zaworu EVR6 (uruchamianie 

chłodzenia komory silnika) realizowane jest poprzez zabezpieczenie F7 i przekaźnik K10 

sterowany z układu automatyki. Zasilanie zaworu EVR3 (uruchamianie wykraplania wilgoci 

ze spalin) realizowane jest poprzez zabezpieczenie F7 i przekaźnik K11 sterowany z układu 

automatyki. Zasilanie prostownika ładującego akumulator realizowane jest poprzez 

zabezpieczenie F7 i przekaźnik K12 sterowany z układu automatyki. Zasilanie zaworu 

odcinającego gaz realizowane jest poprzez zabezpieczenie F14 i przekaźnik K17 i KM3 

sterowanych z układu automatyki. 
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Zasilanie transformatora TR1 realizowane jest poprzez zabezpieczenie F8 (strona pierwotna) 

oraz zasilanie obiegów wtórnych poprzez zabezpieczenie F9 wraz z kontrolą stanu pracy lub 

alarmu za pomocą przekaźników K1 i K2. 

Poniższy schemat przedstawia zasilanie pompy układu chłodzącego silnik, zaworów 

elektromagnetycznych, prostownika ładującego akumulator, zaworu odcinającego dopływ gazu 

oraz zasilanie transformatora. 

 
Schemat 3 

Zasilanie transformatora DC realizowane jest poprzez zabezpieczenie F10. 

Zasilanie cewki sprzęgła elektromagnetycznego kompresora realizowane jest poprzez 

zabezpieczenie F11 i przekaźnik K7 sterowany z układu automatyki. Zasilanie modułu 

komunikacji CAN realizowane jest ze sterownikiem sinika spalinowego oraz panelu 

operatorskiego poprzez zabezpieczenie F11. Zasilanie gniazda serwisowego realizowane jest 

poprzez zabezpieczenie F15.  

 

 

  



64 

 

Poniższy schemat przedstawia zasilanie transformatora DC, cewki sprzęgła 

elektromagnetycznego, modułu komunikacji CAN oraz gniazda serwisowego. 

 

 
Schemat 4 
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Zasilanie modułu sterującego zaworem rozprężnym EEV1 realizowane jest poprzez 

zabezpieczenie F12. Podłączenie przetwornika ciśnienia parowania oraz czujnika temperatury 

przegrzania. Zasilanie sinika krokowego EVD1. Komunikacja ze sterownikiem nadrzędnym 

oraz przekaźnikiem stanu pracy. 

Na poniższym schemacie przedstawiono zasilanie modułu sterującego elektronicznym 

zaworem rozprężnym, przetwornika ciśnienia i czujnika temperatury przegrzania, silnika 

krokowego zaworu rozprężnego oraz sposób komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym. 

 

 
Schemat 5 
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Zasilanie modułu sterującego zaworem rozprężnym EEV2 realizowane jest poprzez 

zabezpieczenie F13. Podłączenie przetwornika ciśnienia parowania oraz czujnika temperatury 

przegrzania. Zasilanie sinika krokowego EVD2. Komunikacja ze sterownikiem nadrzędnym 

oraz przekaźnikiem stanu pracy. 

Na poniższym schemacie przedstawiono zasilanie modułu sterującego elektronicznym 

zaworem rozprężnym, przetwornika ciśnienia i czujnika temperatury przegrzania, silnika 

krokowego zaworu rozprężnego oraz sposób komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym. 

 

 
Schemat 6 
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Na poniższym schemacie przedstawiono sposób zasilania sterownika głównego oraz 

wejścia sygnałów analogowych pod które podłączono czujniki temperatury i przetworniki 

ciśnienia, niezbędne do realizacji algorytmu sterowania a co za tym idzie prawidłowej pracy 

trigeneratora. 

 

 
Schemat 7 
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Na poniższym schemacie przedstawiono wejścia sygnałów cyfrowych do których 

podłączono czujniki poziomu cieczy, czujniki bimetaliczne oraz presostaty. 

 
Schemat 8 
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Poniższy schemat przedstawia realizację wyjść analogowych sterujących w sposób 

płynny wentylatorami głównymi oraz siłownikami zaworu: chłodzenia silnika spalinowego, 

zaworu regulującego odbiór ciepła o niskim parametrze oraz zaworu regulującego odbiór ciepła 

o wysokim parametrze. 

 
Schemat 9 
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Na poniższym schemacie przedstawiono realizację wyjść cyfrowych sterujących 

cewkami przekaźnika: K1(alarm), K2 (praca), K3 (zawór czterodrogowy), K6 (odciążony 

rozruch), K7 i K18 (sprzęgło), K9 (regulacja mocy), K17 (start rozrusznika). 

 
Schemat 10 
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Poniższy schemat przedstawia sposób realizacji wyjść cyfrowych sterujących 

cewkami przekaźnika: K4 (start EVD1), K5 (start EVD2), K10 (start chłodzenia komory 

silnika), K11 (start wykraplania wilgoci ze spalin), K12 (rezerwa). 

 
Schemat 11 
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Na poniższym schemacie przedstawiono realizację wyjść cyfrowych sterujących 

cewkami przekaźnika: K13 (zawór zrzutu ciepła), K14 (przepustnica komory), KM1 (start 

wentylatorów skraplacza), KM2 (start wentylatorów komory), KM3 (zawór gazu). 

 
Schemat 12 
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Poniższy schemat przedstawia realizację komunikacji sterownika głównego z panelem 

operatorskim, sterownikiem zaworów rozprężnych, modułem rozszerzeń sterownika głównego 

oraz zasilanie modułu rozszerzeń. 

 
Schemat 13 
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Poniższy schemat przedstawia wejścia dodatkowych sygnałów analogowych z 

czujników temperatury realizowanych przez moduł rozszerzeń, niezbędnych do realizacji 

algorytmu sterowania. 

 
Schemat 14 
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Zasilanie grzałki karteru sprężarki realizowane jest poprzez przekaźnik K7 sterowany z 

układu automatyki. Zasilanie cewki zaworu regulującego moc kompresora realizowane jest 

poprzez przekaźnik K9 sterowany z układu automatyki. Zasilanie siłownika zaworu zrzutu 

ciepła realizowane jest poprzez przekaźnik K13 sterowany z układu automatyki. Zasilanie 

siłownika przepustnicy realizowane jest poprzez przekaźnik K14 sterowany z układu 

automatyki.  
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Na poniższym schemacie przedstawiono sposób zasilania grzałki karteru sprężarki, 

cewki zaworu regulacji mocy, siłownika zaworu zrzutu ciepła oraz siłownika przepustnicy 

komory silnika. 

 
Schemat 15 
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5.6. Sterowanie. 

 

5.6.1. Wstęp. 

 

Układ automatyki sterującej łączy wszystkie układy hydrauliczne, freonowe, gazowe, 

powietrzne oraz zamontowane w nich urządzenia wraz z elementami kontrolno – pomiarowymi 

w jedną funkcjonalną całość. centrum automatyki sterującej jest sterownik swobodnie 

programowalny realizujący zapisy kodu źródłowego opisującego działanie wszystkich 

elementów urządzenia. Algorytm sterujący pozwala wykorzystać wszystkie unikatowe 

rozwiązania technicznej konstrukcji urządzenia jak również w taki sposób go wykorzystać aby 

działało ono optymalnie pod kątem założonych parametrów. To właśnie algorytm sterujący 

pozwala uzyskać z konstrukcji urządzenia minimalizację strat energii, zapewnić pracę maszyn 

w optymalnych warunkach dla podniesienia sprawności poszczególnych elementów a w 

konsekwencji całego urządzenia. Algorytm sterujący pozwala również na realizację funkcji 

specjalnych urządzenia oraz funkcji bezpieczeństwa i zdalnego nadzoru nad urządzeniem [31-

33, 38].  

Sekwencje bloków sterujących przedstawione na rysunkach od 12 do 18 i od 20 do 23 

zamieszczono w powiększonym formacie w załączniku 5. 

 

5.6.2. Sterowanie zaworem „niskiego” parametru. 

 

Sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego odbywa się w trybie pracy letniej, 

zimowej oraz odszraniania. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia regulacji jest sygnał 

pozwolenia pracy oraz sygnał pochodzący od sprzęgła elektromagnetycznego kompresora, 

który w jednoznaczny sposób potwierdza pracę układu chłodniczego w danej chwili. 
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Rysunek 12. Sekwencja sterowania zaworem „niskiego” parametru.



79 

 

Na rysunku 12 przedstawiono sekwencję sterowania zaworem „niskiego” parametru. 

W trybie zimowym siłownik zaworu jest regulowany na podstawie wartości ciśnienia 

skraplania i ograniczony jest limitami najmniejszego możliwego otwarcia. Jeśli wartość 

ciśnienia skraplania spada poniżej zadanej wartości zawór zmniejsza przepływ glikolu przez 

skraplacz aż do osiągnięcia najniższej możliwej wartości. W przypadku kiedy wartość ciśnienia 

skraplania wzrośnie powyżej wartości zadanej zawór zwiększa przepływ przez skraplacz aż do 

momentu osiągnięcia całkowitego otwarcia.  

W trybie letnim siłownik zaworu jest regulowany na podstawie wartości ciśnienia 

parowania i ograniczony jest limitami najmniejszego możliwego otwarcia. Jeśli wartość 

ciśnienia parowania spada poniżej wartości zadanej, zawór otwiera się, zwiększając przepływ 

glikolu przez skraplacz aż do osiągnięcia maksymalnego otwarcia.  

 

5.6.3. Sterowanie zaworem chłodzenia silnika I stopień. 

 

Regulacja temperatury silnika jest kluczowa dla bezpiecznej pracy silnika oraz całego 

urządzenia. Wpływa ona bezpośrednio na niezawodność silnika, zużycie paliwa oraz stabilność 

pracy. Innym aspektem regulacji temperatury silnika jest wykorzystanie ciepła zawartego w 

płynie chłodzącym silnik. Do realizacji tego zadania użyto regulatora PID oraz bloków 

towarzyszących związanych z minimalną i maksymalną wartością wysterowania oraz 

pozwolenia pracy. 
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Rysunek 13. Sekwencja sterowania zaworem chłodzenia silnika I stopień.
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Rysunek 13 przedstawia sekwencję sterowania zaworem pierwszego stopnia chłodzenia 

silnika. 

Człon regulatora PID odczytuje w sposób ciągły wartość temperatury na wyjściu z 

silnika oraz zmiany tej wartości w czasie i porównuje tą temperaturę z wartością zadaną. Jeśli 

wartość temperatury cieczy na wyjściu z silnika jest poniżej wartości zadanej, regulator PID 

wysyła sygnał do siłownika i przymyka zawór aby temperatura płynu mogła osiągnąć wartość 

zadaną. Jeżeli temperatura płynu jest wyższa niż zadana regulator PID otwiera zawór aby 

spowodować większy przepływ przez wymiennik odzysku ciepła i tym samym bardziej 

schłodzić silnik. Dzięki temu, że regulator PID monitoruje i zapisuje zmiany temperatury w 

czasie, jest w stanie odpowiednio wcześnie zacząć przymykać zawór aby nie doprowadzić do 

przechłodzenia płynu lub odpowiednio szybko go otworzyć aby nie dopuścić do przegrzania 

silnika. Takie działanie powoduje zmniejszenie amplitudy wahań temperatury do możliwie 

najmniejszej wartości i utrzymanie wartości  temperatury płynu możliwie blisko wartości 

zadanej.  

 

5.6.4. Sterowanie zaworem chłodzenia silnika II stopień. 

 

W przypadku gdy zawór chłodzenia silnika pierwszego stopnia jest całkowicie otwarty 

a temperatura płynu nadal rośnie wtedy włącza się zawór drugiego stopnia sterowany 

algorytmem pokazanym na rysunku 13a. Główną rolę pełni tu również regulator PID ale jest 

on znacznie szybszy, w celu nie dopuszczenia do awaryjnego wyłączenia silnika z powodu zbyt 

wysokiej temperatury płynu chłodzącego. 
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Rysunek 13a. Sekwencja sterowania zaworem chłodzenia silnika II stopień.
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Po przekroczeniu zadanego progu temperatury regulator otwiera zawór II stopnia 

powodując przekierowanie części płynu chłodzącego silnik na wymienniki lamelowo - rurowe 

dodatkowo wspomagane wentylatorami głównymi lub na dodatkowy wymiennik płytowy, 

który przekazuje ciepło na zasilanie „niskiego” parametru z pompy ciepła podnosząc jego 

temperaturę o wynikową wartość, zależną od wielkości otwarcia zaworu II stopnia chłodzenia.  

 

5.6.5. Sterowanie wentylatorami (głównymi) wymiennika freonowego. 
 

Sterowanie wentylatorami głównymi przedstawiono na rysunku 13b. Jest ono bardzo 

złożone ponieważ muszą one pracować w odpowiedni sposób we wszystkich głównych trybach 

pracy urządzenia, jak również muszą zapewnić odpowiedni strumień objętości w stanach 

przejściowych i cyklicznych, jak np. odszranianie oraz w stanach awaryjnych układu 

freonowego i stanach awaryjnych układu  hydraulicznego urządzeń.
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Rysunek 13b. Sekwencja sterowania wentylatorami głównymi.
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W trybie letnim regulator porównuje wartość temperatury zewnętrznej z ciśnieniem 

skraplania przeliczonym na temperaturę. Jeśli różnica tych wartości jest większa od zadanej, 

regulator wysyła sygnał do wentylatora o podniesieniu obrotów i zwiększeniu wydajności. Zbyt 

duża różnica przedmiotowych temperatur powoduje wzrost zużycia energii oraz zmniejszenie 

mocy chłodniczej na parowniku układu chłodniczego. Przy wysokich temperaturach 

zewnętrznych może to skutkować również awaryjnymi wyłączeniami układu chłodniczego 

poprzez presostat wysokiego ciśnienia. 

W trybie zimowym regulator porównuje wartość temperatury zewnętrznej z ciśnieniem 

parowania przeliczonym na temperaturę. Jeśli różnica tych wartości jest większa od zadanej, 

regulator podnosi obroty wentylatorów aby zwiększyć ich wydatek, a co za tym idzie ponieść 

temperaturę parowani. 

5.6.6. Sterowanie chłodzeniem komory silnika. 

 

Z uwagi na fakt, iż silnik spalinowy, kompresor układu chłodniczego oraz generator 

prądu elektrycznego zamknięto w szczelnej obudowie, to bez zapewnienia chłodzenia tej 

przestrzeni, uległby przegrzaniu. W związku tym zastosowano chłodzenie  w sposób 

odpowiedni do trybu pracy. W trybie grzania komora chłodzona jest przy wykorzystaniu układu 

chłodniczego pompy ciepła, natomiast w trybie chłodzenia użyto przepustnicy sterowanej 

elektrycznie  i wentylatorów głównych. 
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Rysunek 14. Sekwencja sterowania chłodzeniem komory silnika.



87 

 

 Na rysunku 14 przedstawiono sekwencję sterowania chłodzeniem komory silnika. 

Dla silnika spalinowego występuje zależność, że im wyższa temperatura w obudowie, 

tym wyższa sprawność, natomiast dla układu chłodniczego pewnym ograniczeniem jest 

temperatura, dla której ciśnienie nasycenia czynnika roboczego w instalacji osiąga wartość 

nastawy presostatu wysokiego ciśnienia. Wysoka temperatura w obudowie wpływa również 

niekorzystnie na straty jakie generowane są na drodze przewodzenia ciepła przez obudowę do 

otoczenia, dlatego też poziom temperatury w obudowie został ustalony na poziomie 30 °C. Jest 

to wartość nastawy bloku porównującego temperaturę w komorze z temperaturą zadaną. Jeśli 

temperatura w komorze przekroczy wartość zadaną, w pierwszej kolejności włączają się 

wentylatory chłodnicy umieszczonej w komorze. Jeśli temperatura w dalszym ciągu wzrasta, 

sterownik wysyła sygnał do cewki zaworu elektromagnetycznego zainstalowanego na instalacji 

chłodniczej odcinającej dopływ ciekłego czynnika do zaworu rozprężnego chłodnicy. W 

konsekwencji otwarcia zaworu następuje podanie rozprężonego czynnika do chłodnicy, gdzie 

podczas wrzenia czynnik ten odbiera ciepło od powietrza zamkniętego w obudowie, co 

powoduje spadek jej temperatury. Opisany wyżej przebieg zdarzeń ma zastosowanie w trybie 

grzania. 

 

5.6.7. Sterowanie przepustnicy komory silnika. 

 

Przepustnica komory silnika zainstalowana jest pomiędzy dolną a górną sekcją 

urządzenia. W trybie pracy letniej, kiedy to układ chłodniczy produkuje wodę lodową zamiast 

ciepła o niskim parametrze, a ciepło skraplania wydalane jest do otoczenia nie ma potrzeby 

pobierania ciepła z komory silnika. Ciepło to nie jest wtedy wykorzystywane przez obiekt, a 

zatem musiałoby być usunięte do otoczenia, co spowodowałoby konieczność przekierowanie 

pewnej części mocy chłodniczej kompresora na ten cel, co w konsekwencji doprowadziłoby do 

obniżenia mocy chłodniczej użytej do produkcji wody lodowej, a tym samym doprowadziłoby 

do obniżenia całkowitej mocy chłodniczej. 
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Rysunek 15. Sekwencja sterowania przepustnicą komory silnika.
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Dlatego też w trybie letnim blok sterujący porównuje wartość nastawioną z wartością 

temperatury w komorze silnika i w zależności od odchyłki, otwiera lub zamyka przepustnicę 

za pomocą sygnału wysłanego ze sterownika do siłownika przepustnicy. Poniżej 10 °C 

przepustnica zostaje zamknięta, a powyżej 50 °C otwarta. Otwarcie przepustnicy powoduje 

zassanie ciepłego powietrza z komory silnika przez wentylatory główne, a w konsekwencji jej 

ochłodzenie. 

5.6.8. Sterowanie zaworem zrzutu ciepła. 

 

W momencie kiedy silnik spalinowy nie ma możliwości oddania ciepła z chłodnicy do 

innego odbiornika ciepła, a nadal występuje konieczność pracy urządzenia, w sytuacji takiej 

następuje wzrost temperatury płynu chłodzącego silnik, wtedy jako pierwszy włącza się drugi 

stopień chłodzenia silnika co jest sygnałem do rozpoczęcia pracy zaworu zrzutu ciepła.  
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Rysunek 16. Sekwencja sterowania zaworem zrzutu ciepła.
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Na rysunku 16 przedstawiono sterowania zaworem umożliwiającym zrzucenie ciepła 

odpadowego silnika do otoczenia. 

Jeśli równocześnie występuje zapotrzebowanie na ciepło po stronie „niskiego 

parametru” to zawór w pierwszej kolejności przekierowuje gorący czynnik na wymiennik 

płytowy, gdzie czynnik ten zostaje ochłodzony. Następnie ciepło zostaje przekazane do płynu 

zasilającego „niski parametr”. Jeżeli przy wzroście temperatury płynu chłodzącego silnik nie 

występuje zapotrzebowanie na ciepło po stronie „niskiego parametru” to wówczas zawór zrzutu 

ciepła przekierowuje gorący czynnik na wymienniki lamelowo - rurowe i przy pomocy 

wentylatorów oddaje ciepło do otoczenia. 
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5.6.9. Sterowanie zaworem, pompą oraz wentylatorami w funkcji temperatury TG1. 

 

Wpływ na temperaturę czynnika opuszczającego silnik ma bardzo wiele czynników. 

Głównym z nich jest chwilowe obciążenie silnika, temperatura zewnętrzna, która w pośredni 

sposób przekłada się na moc pobieraną przez kompresor układu chłodniczego, ponieważ 

zmienna temperatura zewnętrzna wpływa na zmianę wartości temperatury parowania, a w 

konsekwencji na gęstość czynnika chłodniczego. Zwiększanie i zmniejszanie gęstości czynnika 

chłodniczego powoduje zmiany zapotrzebowania na moc napędową kompresora.  
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Rysunek 17. Sekwencja regulacji zaworu pompy i wentylatorów w celu utrzymania temperatury TG1.
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Na rysunku przedstawiono sposób sterowania zaworem trójdrogowym, pompą 

obiegową i wentylatorami w celu utrzymania temperatury płynu chłodzącego na żądanym 

poziomie. 

Zwiększanie i zmniejszanie produkcji energii elektrycznej, temperatura w komorze 

silnika, poziom zapotrzebowania obiektu do którego urządzenie oddaje ciepło, również w 

znaczący sposób wpływają na zmiany temperatury płynu opuszczającego silnik. Zawór 

trójdrogowy, pompa płynu chłodzącego oraz wentylatory współdziałają ze sobą aby utrzymać 

stałą temperaturę na wyjściu z silnika. Główną rolę pełni tu zawór trójdrogowy, który poprzez 

przekierowanie - odpowiedniej do chwilowego obciążenia silnika - ilości cieczy chłodzącej na 

wymiennik odzysku ciepła oraz na obejście (tzw. bypass) sinika. Proporcje tych strumieni są 

zależne od zapotrzebowania na ciepło obiektu ogrzewanego oraz aktualnej temperatury płynu 

chłodzącego na wyjściu z silnika. 

 

5.6.10. Sterowanie kompresorem (sprężarką). 

 

W tak zaawansowanym technicznie urządzeniu, jakim jest trigeneracyjny agregat 

gazowy sterowanie kompresorem jest bardzo złożone. Dodatkowo na złożoność tego procesu 

wpływa konieczność zastosowania właściwej wielostopniowej i niezawodnej ochrony 

kompresora przed potencjalnymi awariami i uszkodzeniami.  
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Rysunek 18. Złożona sekwencja sterowania kompresorem.
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Na rysunku 18 przedstawiono sekwencję sterowania kompresorem z podziałem na trzy 

logiczne współpracujące ze sobą zespoły bloków sterujących.
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Rysunek 18a. Sekwencja sterowania kompresorem część.
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Rysunek 18a przedstawia zespół bloków sterujących kompresorem w trybie produkcji 

„niskiego parametru”, ciepła w trybie grzania i „chłodu” w trybie chłodzenia. 
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Rysunek 18b. Sekwencja sterowania kompresorem część.
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Rysunek 18b przedstawia zespół bloków sterujących kompresorem w zakresie 

utrzymania na właściwym poziomie parametrów silnikowych, takich jak ciśnienie oleju 

temperatury wejścia i wyjścia płynu chłodzącego oraz bloków zabezpieczających. 
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Rysunek 18c. Sekwencja sterowania kompresorem część.



102 

 

Rysunek 18c przedstawia sekwencję bloków sterujących kompresorem 

współpracujących ze sobą oraz korzystającym z sygnałów pochodzących z części „a” i części 

„b” rysunku 18, przy uwzględnieniu zewnętrznych sygnałów alarmowych i zezwalających na 

pracę lub ją blokujących. 

Aby kompresor mógł zacząć bezpiecznie pracować automatyka sterująca musi najpierw 

zapewnić odpowiednie parametry pracy urządzenia. Pozwolenie na uruchomienie otrzymuje 

kompresor w momencie kiedy sterownik porówna wartości parametrów nastaw z aktualnymi 

wartościami parametrów w danym trybie pracy. Ponadto wszystkie elementy zabezpieczające 

pracę kompresora muszą zezwolić na jego pracę. Elementami tymi są: 

• presostat niskiego ciśnienia (zabezpiecza kompresor przed uruchomieniem i 

pracą przy zbyt niskim ciśnieniu ssania, które może prowadzić do wyjścia poza 

bezpieczny obszar pracy kompresora i doprowadzić do jego uszkodzenia, 

• presostat wysokiego ciśnienia (zabezpiecza przed uruchomieniem i pracą przy 

zbyt wysokim ciśnieniu tłoczenia co również może spowodować wyjście poza 

bezpieczny obszar pracy i uszkodzenie kompresora, 

• presostat różnicowy, który pozwala na uruchomienie kompresora po upływie 

około 90s (jest to czas potrzebny na wytworzenie różnicy ciśnień). Po upływie 

tego czasu, presostat porównuje ciśnienie panujące w skrzyni korbowej z 

ciśnieniem oleju na wyjściu z pompy olejowej. Jeśli różnica ta jest mniejsza od 

nastawionej to wtedy presostat daje sygnał do zatrzymania kompresora, 

• bimetal umieszczony w głowicy, zabezpieczający przed zbyt wysoką 

temperaturą, 

• wyłącznik czasowy zabezpieczający przed zbyt krótkimi postojami pomiędzy 

cyklami pracy oraz zbyt krótkimi interwałami czasu pracy kompresora, 

• licznik ilości startów w ostatniej godzinie, uniemożliwiający zbyt częste starty. 

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione elementy pozwalają na uruchomienie kompresora, 

sterownik wysyła sygnał do cewki przekaźnika, a przekaźnik podaje zasilanie do cewki 

sprzęgła elektromagnetycznego. 

Podczas pracy urządzenia układ sterowania monitoruje punkt pracy kompresora poprzez 

odczyt ciśnienia z przetwornika zainstalowanego na ssaniu i tłoczeniu kompresora, 

przeliczonego na temperaturę. 
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Rysunek 19. Bezpieczny obszar pracy kompresora z widocznym punktem pracy w postaci czerwonego krzyżyka. 

 

Jeżeli punkt pracy przemieszcza się poza niebieski obszar na powyższym rysunku, to wtedy 

układ sterowania dopuszcza jedynie warunkową pracę kompresora i jednocześnie decyduje o 

zmianie: 

• przegrzania na zaworze rozprężnym,  

• wydajności przepływu powietrza wentylatorów głównych, 

• stopniu otwarcia zaworu trójdrogowego „niskiego parametru”, 

• wydajności kompresora realizowanej poprzez podwieszenie zaworów w jednej z 

głowic za pomocą elektrozaworu sterowanego cewką. 

Jeżeli powyższe zmiany w określonym czasie nie spowodują powrotu punktu pracy sprężarki 

do niebieskiego obszaru, sterownik odcina zasilanie cewki sprzęgła elektromagnetycznego i 

sprężarka zatrzymuje się.  

 Dodatkowo, podczas pracy kompresora mierzona jest temperatura czynnika 

chłodniczego na króćcu tłocznym oraz stan wyłącznika bimetalicznego. Jeżeli wartość 

temperatury przekracza dopuszczalny zakres lub wyłącznik bimetaliczny dokona zmiany 

swego stanu (zwarty/rozwarty), to również dochodzi do natychmiastowego wyłączenia 

kompresora. 

 Ponadto układ automatyki steruje zasilaniem grzałki oleju w karterze sprężarki, tak aby 

podczas jej pracy grzałka nie pracowała, a podczas postoju grzałka dostarczała ciepło do oleju 

zgromadzonego w karterze, po to aby spowodować parowanie rozpuszczonego czynnika 
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chłodniczego z oleju, a przez to zapobiegać powstawaniu piany oleju podczas startu 

kompresora. 

 Układ automatyki dba również o to aby nie dopuszczać do zbyt długiej pracy 

kompresora przy obniżonej wydajności, gdyż prędkości czynnika w przewodach rurowych są 

zbyt małe aby we właściwy sposób transportować olej w układzie. Dlatego w określonych 

odstępach czasu wymuszana jest praca kompresora z pełną wydajnością aby oleju z układu 

napłynął z powrotem do kompresora. 

 

5.6.11. Sterowanie i komunikacja sterownika silnika spalinowego ze sterownikiem 

trigeneratora. 

 

 

Sposób sterowania silnikiem spalinowym, jak również jego implementacja w autorskim 

sterowniku została wykonana na podstawie testów eksperymentalnych silnika 

przeprowadzonych w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych 

Politechniki Krakowskiej. 

Aby główny układ automatyki trigenratora był w stanie we właściwy sposób sterować 

pracą silnika spalinowego, układ ten powinien posiadać pełne dane na temat aktualnej pracy 

tego silnika. Główny układ automatyki trigeneratora powinien również zapewniać 

bezpieczeństwo pracy silnika spalinowego.  W tym celu konieczna jest komunikacja sterownika 

silnika ze sterownikiem nadrzędnym. 
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Rysunek 20. Sekwencja pracy i komunikacji sterownika silnika spalinowego ze sterownikiem trigeneratora część 1. 
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Rysunek 21. Sekwencja pracy i komunikacji sterownika silnika ze sterownikiem trigeneratora część 2.
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Rysunek 22. Sekwencja pracy i komunikacji sterownika silnika ze sterownikiem trigeneratora część 3 

 

Na rysunku 20, 21 i 22 przedstawiono sekwencję pracy i komunikacji sterownika silnika 

spalinowego ze sterownikiem trigeneratora. Współpraca ta polega na ciągłej wymianie danych 

na temat aktualnych parametrów pracy silnika tak aby sterownik trigeneratora mógł we 

właściwy sposób wykorzystywać efekty pracy silnika spalinowego oraz przeciwdziałać 

ewentualnym uszkodzeniom silnika i reagować na stany alarmowe.
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Rysunek 23. Sekwencja pracy i komunikacji sterownika trigeneratora ze sterownikiem modułu produkcji energii elektrycznej.
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Na rysunku 23 przedstawiono sposób komunikacji sterownika trigeneratora z modułem 

produkcji energii elektrycznej. Jest to niezwykle ważna, z punktu wiedziana całego projektu 

sekwencja bloków automatyki ponieważ realizuje sposób pracy trigeneratora w odmienny 

sposób niż w przypadku jakichkolwiek innych trigeneratorów, opisanych w przeglądzie 

literaturowym oraz stosowanych w praktyce.  

Specjalne podejście do sterowania pracą zaprojektowanego i zbudowanego trigeneratora polega  

na trzech głównych aspektach: 

1. Trigenerator poniżej temperatury zewnętrznej +7 °C w dalszym ciągu pozyskuje ciepło 

z otoczenia co oznacza, że nie wykorzystuje tylko ciepła generowanego przez silnik, a 

zatem wprost pochodzącego ze spalania gazu. Wykorzystanie w pracy urządzenia tylko 

energii paliwa (gaz ziemny dostarczany do silnika) powoduje, że sprawność może 

wzrosnąć teoretyczne aż do 100%. Wartość taka jednak nigdy nie zostanie osiągnięta w 

praktyce ze względu na zawsze występujące straty. Pomimo konieczności odszraniania 

wymiennika podczas pracy w całym zakresie temperatur zewnętrznych oraz 

zapotrzebowania na energię potrzebną do odszronienia wymiennika i przerw w 

dostawie ciepła po stronie „niskiego parametru”, praca z wykorzystaniem dodatkowego 

źródła ciepła, jakim jest powietrze atmosferyczne, powoduje wzrost sprawności 

powyżej wartości 100% w stosunku do energii paliwa włożonej do napędu urządzenia. 

Ciepło pozyskane z otoczenia jest ciepłem darmowym, a koszty energetyczne jego 

pozyskania są w całym zakresie pracy urządzenia mniejsze niż uzyskany tym sposobem 

dodatni efekt energetyczny. 

Kwestię niedogodności w postaci barku ciepła na wyjściu z pompy ciepła 

występującej w czasie odszraniania rozwiązano poprzez zastosowanie wymiennika 

zrzutu ciepła. Jest to wymiennik płytowy współpracujący z zaworem trójdrogowym. 

Pierwszą i zasadniczą funkcją jaką pełni wymiennik, jest przekazywanie ciepła z 

„wysokiego parametru” na niski w przypadku, kiedy np. potrzeby cieplne odbiorników 

po stronie „wysokiego parametru” zostały zaspokojone, a w dalszym ciągu wymagane 

jest zasilanie odbiorników „niskiego parametru”. W sytuacji takiej ciepło „wysokiego 

parametru” pochodzące od silnika spalinowego musiałoby być zrzucane do otoczenia 

tak, aby zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem i umożliwić dalszy napęd pompy ciepła 

i produkcję „niskiego parametru”.  

Drugą funkcją przedmiotowego wymiennika jest przekierowanie części lub 

całości ciepła z „wysokiego” na „niski parametr” w czasie trwania odszraniania. Takie 

rozwiązanie usuwa problem chwilowej przerwy w dostawie ciepła do odbiorników po 
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stronie „niskiego parametru” jak również rekompensuje pobór energii cieplnej 

potrzebnej do odszraniania. Zarówno przerwa w dostawie ciepła jak i pobór energii 

potrzebnej do odszraniania powodują, iż odbiorniki w formie nagrzewnic w centralach 

wentylacyjnych, klimakonwektorów w pomieszczeniach, zamiast dostarczać ciepło do 

ogrzewanego obiektu, odbierają je powodując dyskomfort w postaci chłodnego 

nawiewu z urządzeń. Przekazanie „wysokiego parametru” do wymienionych wyżej 

odbiorników w ilości zapewniającej brak wpływu na ogrzewane pomieszczenie 

eliminuje negatywne skutki wywołane odszranianiem parownika pompy ciepła. 

2. Współpraca silnika spalinowego, sprężarki i generatora. Silnik spalinowy w trybie 

grzania i chłodzenia trigeneratora napędza mechanicznie sprężarkę układu 

chłodniczego oraz generator prądu elektrycznego. W trybie kogeneracji silnik 

spalinowy przekazuje napęd tylko i wyłącznie do generatora. Generator z siecią 

połączono za pomocą dedykowanego inwertera, który dostosowuje „kształt” 

produkowanego prądu elektrycznego do takiej postaci, która pozwala na wprowadzenie 

go do sieci elektrycznej. Dzięki współpracy ze sterownikiem nadrzędnym, inwerter w 

sposób płynny dostosowuje chwilową moc generatora do aktualnych możliwości 

napędowych silnika. Algorytm sterujący, monitorujący punkt pracy kompresora za 

pomocą odczytów ciśnienia skraplania i parowania z przetworników, przypisuje dla 

każdego punktu pracy silnika chwilową moc potrzebną do napędu sprężarki układu 

chłodniczego. Znając moc nominalną silnika spalinowego w danych warunkach 

algorytm oblicza jaką rezerwą w danym momencie dysponuje silnik i tak dobiera 

zapotrzebowanie na energię elektryczną poprzez inwerter, aby silnik pracował z 

nominalną mocą. Moc napędowa sprężarki i generatora zostały dobrane tak, aby przy 

maksymalnym obciążeniu sprężarki, nie pozostawała rezerwa mocy dla generatora i 

odwrotnie, przy maksymalnym obciążeniu prądnicy nie pozostawała rezerwa mocy 

napędowej silnika dla sprężarki. 

Taki model sterowania, polegający na ciągłej optymalizacji pracy silnika aby 

pracował on ze swoją mocą nominalną w danych warunkach ma kilka zalet: 

• Silnik odznacza się najwyższą sprawnością i brakiem dużych zmian 

obciążenia, a zatem w optymalny sposób wykorzystuje energię paliwa, 

• Wzrasta niezawodność silnika gdyż nie występują zmiany obciążenia, 

• Poprawia się wydajność całego urządzenia, 
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• Dzięki możliwości płynnej zmiany obciążania silnika otrzymujemy 

możliwość regulacji ilości ciepła produkowanego na „wysokim 

parametrze”, 

• W trybie kogeneracji uzyskujemy możliwość regulacji mocy cieplnej na 

„wysokim parametrze” bądź regulacji mocy elektrycznej zużywanej 

przez obiekt lub odprowadzanej do sieci, 

• Zwiększenie stopnia dopasowania się urządzenia jako źródła ciepła, 

chłodu i energii elektrycznej do zasilanego obiektu. 

3. Produkcja energii elektrycznej nie tylko na potrzeby własne urządzenia. Rynkowe 

trigeneratory o zbliżonych parametrach pracy i o podobnym zakresie mocy produkują 

energię elektryczną tylko i wyłącznie na potrzeby własne związane z pracą 

wentylatorów, pomp silnika spalinowego i automatyki sterującej. 

 

5.6.12. Interfejs użytkownika. 

 

Do komunikacji pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem zastosowano panel dotykowy 

ora zaprojektowano interfejs pozwalający na: 

• graficzne przedstawienie aktualnego trybu pracy i kierunku przepływu energii, 

• odczyt wartości parametrów z wszystkich zainstalowanych czujników temperatury 

i ciśnienia oraz stanu logicznego elementów cyfrowych i wartości sygnału dla 

elementów analogowych, 

• kontrolę i zmianę nastaw, 

• odczytywanie aktualnych i historycznych alarmów i powiadomień ostrzegawczych, 

• sporządzanie graficznej ilustracji przebiegu wartości wybranych parametrów. 

Panel umożliwia także zdalny dostęp do urządzenia zarówno na poziomie odczytu jak i 

zmiany algorytmu sterującego. Ważną funkcją panelu jest również zapis wartości wszystkich 

parametrów urządzenia do późniejszej analizy i optymalizacji pracy urządzenia. 
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Fotografia 1 . Panel parametrów pracy urządzenia. 

  

 Fotografia 1 przedstawia główne okno panelu operatorskiego, z którego operator może 

nawigować do wszystkich poziomów dostępu i wszystkich funkcji i parametrów znajdujących się na 

tych poziomach. Pokazuje również w jakim aktualnie stanie znajduje się trigenerator, w jakim trybie 

pracuje i jakie media są aktualnie produkowane. 

 

 

OZNACZENIE JEDNOSTKA OPIS 

Temperatura zewnętrzna oC Temperatura powietrza zewnętrznego 

Temperatura w lamelach oC Temperatura powietrza na wymienniku wodno-

freonowym sekcji górnej agregatu 

Temperatura przed komorą 

silnika 

oC Temperatura przed komorą silnika (dolna sekcja 

agregatu) 

Temperatura komory silnika oC Temperatura w komorze silnika (dolna sekcja 

agregatu) 

Położenie zaworu 4-

drogowego 

Grzanie/Chłodzenie tryb pracy zaworu 4-drogowego w układzie 

pompy ciepła 

Tryb pracy Zima/Lato Tryb pracy agregatu 

Wentylatory skraplacza 0-100% zakres pracy wentylatorów sekcji górnej agregatu 

Temp. wysoki parametr 

[wyjście] 

oC Temperatura wysokiego parametru wysyłanego 

na obiekt 

Temp. wysoki parametr 

[wejście] 

oC Temperatura wysokiego parametru 

powracającego do agregatu 
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Temp. niski parametr 

[wyjście] 

oC Temperatura niskiego parametru z pompy ciepła 

wysyłanego na obiekt 

Temp. niski parametr 

[wejście] 

oC Temperatura niskiego parametru powracającego 

do agregatu 

Prąd A Natężenie prądu elektrycznego produkowanego 

przez agregat 

Moc kW Moc elektryczna agregatu 
Tabela 1. Opis parametrów. 

 

 W tabeli 1 zebrano wszystkie parametry oraz ich opisy i jednostki w jakich występują 

w algorytmie sterowania, dostępne w oknie głównym panelu operatorskiego. 

 

 

Fotografia 2. Panel parametrów pracy silnika. 

 Na fotografii 2 przedstawiono okno kontroli parametrów pracy silnika. Pokazano 

wartości temperatury płynu chłodzącego silnik, temperaturę spalin, wartości otwarcia 

kluczowych dla sinika zaworów trójdrogowych oraz logiczny stan pompy obiegowej zaworu 

odcinającego paliwo i rozrusznika. 
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Fotografia 3. Panel parametrów pracy wentylatorów, elektronicznych zaworów rozprężnych i kompresora.. 

 

 Fotografia 3 przedstawia okno panelu operatorskiego, na którym przedstawiono 

wszystkie najważniejsze informacje dotyczące parametrów pracy układu chłodniczego. 

Pokazano stan logiczny wentylatorów, przepustnicy chłodzenia komory silnika, układu 

chłodzenia komory, sprzęgła sprężarki oraz elektronicznych zaworów rozprężnych. Z panelu 

możemy również odczytać aktualną temperaturę i ciśnienie tłoczenia oraz temperaturę 

parowania, przegrzanie i ciśnienie ssana. 
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Fotografia 4. Panel nastaw podzespołów. 

 

 Fotografia 4 przedstawia okno panelu operatorskiego, na którym operator może 

wymusić nastawy takich elementów trigeneratora jak start lub postój kompresora, silnika 

spalinowego i rozrusznika oraz może zadać tryb pracy (lato / zima). Operator może również 

wymusić pracę urządzenia w trybie testowym. 

W zakładce „Alarmy” operator może zapoznać się z aktualnie występującymi alarmami lub 

monitami ostrzegawczymi pracy urządzenia. Spis najważniejszych alarmów zebrano w tabeli 

2. 

 

ALARM 

Alarm uruchomienia silnika 

Poziom płynu chłodzącego 

Alarm kompresora 

Niskie ciśnienie kompresora 

Wysokie ciśnienie kompresora 

Alarm temperatury kompresora 

Alarm zaworu EVD1 

Alarm zaworu EVD2 
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Alarm presostatu różnicowego 

Alarm czujnika B1 (Ciśnienie skraplania) 

Alarm czujnika B2 (Wilgotność nawiewu) 

Alarm czujnika B3 (Wilgotność wciągu) 

Alarm czujnika B4 (Temperatura zewnętrzna) 

Alarm czujnika B5 (Temperatura nawiewu) 

Alarm czujnika B6 (Temperatura wyciągu) 

Alarm czujnika B7 (Ciśnienie nawiewu) 

Alarm czujnika B8 (Ciśnienie wyciągu) 

Alarm czujnika B9 (Temperatura glikolu) 

Alarm czujnika B10 (Temperatura kompresora) 

Tabela 2. Zestawienie alarmów związanych z nieprawidłowa pracą urządzenia. 

 

 

Fotografia 5. Panel trendów wartości parametrów. 

  

Na fotografii 5 przedstawiono okno panelu operatorskiego obrazujące zakładkę 

„Trendy”. W zakładce tej operator może prześledzić graficzny zapis każdego z mierzonych i 

zapisywanych parametrów w wybranym okresie czasu. Zapis ten pozwala weryfikować 
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poprawność pracy poszczególnych elementów urządzenia oraz analizować przyczyny 

ewentualnych awarii. Ponadto umożliwia przeprowadzenie analiz optymalizacyjnych pracy 

trigeneratora w przyszłości.  
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6. Opis urządzeń pracujących w trigeneracyjnym agregacie gazowym. 
 

6.1. Silnik spalinowy. 

 

Koncepcja trigeneracyjnego agregatu gazowego opiera się na zastosowaniu silnika 

spalinowego typ: 4Y marki TOYOTA MOTORS. Parametrami wyjściowymi do doboru 

kolejnych elementów napędzanych przez silnik jest moc nominalna na wale i moment obrotowy 

silnika.  

Z uwagi na optymalną prędkość obrotową generatora (prądnicy) oraz kompresora 

(sprężarki), jak również uwzględniając aspekty związane z żywotnością silnika, zdecydowano 

o prędkości obrotowej silnika spalinowego na poziomie 1500 obr/min. Przy tej liczbie obrotów 

osiąga on około 20[kW] mocy napędowej i około 125[Nm] momentu obrotowego. Wartości 

skorygowano na podstawie różnicy kaloryczności gazu 13A (Japanese town gas) i GZ50 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu gazowego). 

 

Typ silnika Toyota Y4 wsp. Kompresji 

Paliwo Gaz 

Temperatura 25 oC 

Wilgotność względna 60% 

Ciśnienie atmosferyczne 101kPa 

Typ oleju SAE J139 [JIS D1001] 

Tabela 3. Podstawowe dane techniczne. 

 

RPM 
[min-1] 

Moc inwertera 

kW KM 

800 11,1 14,9 

1000 14,4 19,1 

1200 17,4 23,3 

1400 20,4 27,3 

1600 23,3 31,2 

1800 26,3 35,2 

2000 28,9 38,7 

2200 31,4 42,1 

2400 33,7 45,2 

2600 35,5 474 
Tabela 4. Moc silnika w funkcji jego prędkości obrotowej. 
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Wykres 1. Moc mechaniczna silnika spalinowego w funkcji jego prędkości obrotowej. 

 

RPM 
[min-1] 

m3/min 

800 0,76 

1000 0,92 

1200 1,11 

1400 1,28 

1600 1,46 

1800 1,63 

2000 1,82 

2200 2,02 

2400 2,21 

2600 2,36 
Tabela 5. Zużycie powietrza w funkcji prędkości obrotowej silnika. 
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Wykres 2. Zużycie powietrza w funkcji prędkości obrotowej silnika. 
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6.2. Kompresor (sprężarka). 

 

Kompresor dobrano na podstawie nominalnej mocy i momentu obrotowego silnika 

spalinowego, tak aby napędzany przez ten silnik kompresor w skrajnych warunkach pracy 

pobierał moc i moment napędowy możliwie bardzo zbliżony do nominalnych parametrów 

pracy silnika spalinowego.[30] 

Dobrano lekką aluminiową sprężarkę wykonaną z aluminium, o konstrukcji tłokowej 

otwartej, czyli przy użyciu dławnicy. Z wyposażenia dodatkowego zdecydowano na 

zastosowanie zaworów odcinających na ssaniu i tłoczeniu, dwa wzierniki, bimetaliczny 

wyłącznik temperatury na tłoczeniu, zawór regulacji wydajności, grzałki oleju w skrzyni 

korbowej oraz sprzęgło elektromagnetyczne umożliwiające sprawne połączenie kompresora z 

silnikiem napędowym oraz łatwe sterowanie załączeniem i wyłączeniem kompresora. 

Jednostka posiada cztery cylindry w układzie „V”. Wyposażona jest również w pompę oleju i 

zintegrowany system zbierania oleju z dławnicy. 

Doboru dokonano przy użyciu oprogramowania producenta kompresora BOCK, 

wprowadzając parametry zgodne z założeniami obszaru pracy układu chłodniczego dzięki 

czemu określono skrajne górne i dolne zakresy pracy kompresora. 

Poniżej zamieszczono zrzut ekranu komputera podczas doboru górnego zakresu 

parametrów pracy kompresora. 
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Górny zakres parametrów pracy kompresora określają następujące wartości: 

• temperatura parowania +10 °C,  

przyjęto graniczną wartość temperatury zewnętrznej w trybie grzania +15 °C oraz 5 K różnicy 

pomiędzy temperaturą zewnętrzna i temperaturą parowania, 
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• temperatura skraplania +50 °C,  

przyjęto iż taki poziom temperatury zapewni potrzebny parametry grzewczy zarówno dla 

odbiorników niskotemperaturowych jak i dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej, 

• liczba obrotów sprężarki 1863 obr/min,  

analizując dane producenta na temat sprawności objętościowej kompresora, wybrano przedział 

optymalnej prędkości obrotowej, przy której sprawność objętościowa przyjmuje wartości 

największe. Dla zastosowanego kompresora przedziałem tym jest liczba obrotów 1200 ÷ 

1800 obr/min. Przy wyższych prędkościach obrotowych rośnie moc chłodnicza ale wzrost ten 

jest nie współmierny do nakładu energii napędowej. Wynika to z faktu, że przy coraz to 

większych prędkościach obrotowych kompresora zawory umieszczone w głowicy nie są już w 

stanie szybciej zamykać się i otwierać. W związku z czym dochodzi do cofania się pewnej 

ilości czynnika zasysanego z powrotem do przestrzeni kolektora ssawnego w cyklu ssania i do 

cofania się pewnej ilości czynnika z kolektora tłocznego z powrotem do cylindra. Przyjęta 

wartość prędkości obrotowej 1863 obr/min oscyluje w górnym zakresie przedziału optymalnej 

sprawności objętościowej dając do dyspozycji możliwie największą moc chłodniczą, 

• temperatura ssania +15 °C,  

dla przyjętej wartości temperatury parowania +10 °C otrzymujemy przegrzanie na poziomie 5 

K. Jest to bardzo małe przegrzanie jak dla tłokowej konstrukcji sprężarki i jej bezpieczeństwa 

przed zassaniem cieczy bądź par mokrych czynnika chłodniczego, jednak mając na uwadze 

zastosowanie separatora cieczy w obiegu chłodniczym jak również elektronicznego zaworu 

rozprężnego, który w bardzo szybki i precyzyjny sposób dozuje czynnik chłodniczy do 

parowników tak aby wartość przegrzania była utrzymywana w sposób dokładny i stabilny, 

przez co zdecydowano się na tak niską wartość tego parametru 

• dochłodzenie 2 K,  

taką wartość dochłodzenia przyjęto na podstawie możliwości skraplacza oraz z uwagi na fakt 

montażu zbiornika cieczy w układzie chłodniczym oraz uwzględniając niewielkie odległości 

dzielących skraplacz od zaworu rozprężnego, na których to mogłoby dojść do podgrzania 

cieczy ciepłem z otoczenia i w konsekwencji odparowania części ciekłego czynnika jeszcze 

przed zaworem rozprężnym. 

 Poniżej zamieszczono zrzut ekranu komputera podczas doboru dolnego zakresu 

parametrów pracy kompresora. 
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Dolny zakres parametrów pracy kompresora określają następujące wartości: 

• temperatura parowania – 25 °C,  
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przyjęto graniczną wartość temperatury powietrza zewnętrznego w trybie grzania – 20 °C oraz 

5 K różnicy pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrznego i temperaturą parowania, 

• temperatura skraplania +50 °C, 

• liczba obrotów 1863 obr/min, 

• temperatura ssania – 20 °C, 

• dochłodzenie 2 K. 

 

 
Fotografia 6. Sprężarka BOCK – widok. 

 

Fotografia 6 obrazuje faktyczny wygląd użytej do budowy trigeneratora sprężarki. Jej 

podstawowe dane techniczne zamieszczono w tabeli 6. 
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Liczba cylindrów / średnica / suw 4/65 mm / 49 mm 

Pojemność skokowa 650 cm3 

Wydajność objętościowa (1450/3000 Vmin)  56.60 /117,10 m3/h 

Moment bezwładności 0,0043 kgmJ 

Waga 31 kg 

Dopuszczalny zakres prędkości obrotowej 500 - 3000 1/min 

Max. dopuszczalne nadciśnienie (LP/HP)25 19 / 28 bar 

Przyłącze ssawne SV 35 mm -1 3/8" 

Przyłącze tłoczne DV 35 mm -13/8" 

Smarowanie Pompa oleju 

Typ Oleju dla R134a. R404A. R407C/F. R507  FUCHS Reniso Tnton SE 55 

Typ oleju R22 FUCHS Reniso SP 46 

Napełnienie olejem 2.0 Ltr. 

długość / szerokość / wysokość 385 / 320 / 370 mm 
 

 

Tabela 6. Dane techniczne sprężarki. 

 

Na rysunku 24 pokazano rzeczywiste wymiary sprężarki wraz z opisem wszystkich 

przyłączy i charakterystycznych elementów jak korki, wzierniki. Pokazano również sposoby 

konfiguracji zaworu ssawnego i tłocznego, jak również sposób montażu sprzęgła 

elektromagnetycznego.  
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Rysunek 24. Wymiary i przyłącza sprężarki. 

 

SV Ssawny zawór odcinający, przyłącze Ø 1) 35 mm -13/8" 

DV Tłoczny zawór odcinający, przyłącze Ø 1) 35 mm -13/8" 

A Przyłącze ssawne, niezamykane 1/8" NPTF 

A1 Przyłącze ssawne, zamykane 7/16 "UNF 

B Przyłącze tłoczne, niezamykane 1/8 ’ NPTF 

B1 Przyłącze tłoczne, zamykane 7/16"UNF 

C Przyłącze presostatu oleju OIL 1/8" NPTF 

D Przyłącze presostatu niskiego ciśnienia LP 1/8" NPTF 

E Przyłącze manometru ciśnienia oleju 1/8" NPTF 

F Spust oleju 1/4" NPTF 

G Opcja: możliwość podłączenia grzałki oleju Ø2) M 22 x 1.5 

H Zaślepka- wlew oleju 1/4 ’ NPTF 

K Wziernik 2 x 1 1/8 ’ - 18 UNEF 

L Przyłącze czujki temperatury tłoczenia 1/8" NPTF 

M Filtr oleju M 22x1.5 

SV1 Opcja: możliwość podłączenia zaworu odcinającego - 
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1) Prędkość szczytowa 3500 1/min 
2) LP = niskociśnieniowy 
   HP = wysokociśnieniowy 
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6.3. Generator (prądnica). 

 

Do budowy agregatu trigeneracyjnego użyto generatora synchronicznego, przeznaczone 

do wytwarzania energii elektrycznej w układzie trójfazowym. Generator przetwarza energię 

mechaniczną dostarczoną do wirnika w energię elektryczną odbieraną ze stojana. Na wirniku 

maszyny umieszczone są magnesy stałe, odpowiedzialne za wytwarzanie pola magnetycznego. 

Na stojanie umieszczone są natomiast uzwojenia w których indukuje się zmienne napięcie 

elektryczne. 

Odpowiednia konstrukcja prądnicy oraz zastosowanie wysokoenergetycznych magnesów 

trwałych sprawia, że urządzenie ma wysoką sprawność i stosunkowo niewielkie wymiary. 

Generator składa się z następujących części: 

• Części ruchomej – wirnika, na który osadzono magnesy trwałe tworząc magnetowód 

oraz wału z jednym czopem końcowym z rowkiem wpustowym na klin mocujący, 

który umożliwia sprzęgnięcie z maszyną napędzającą, 

• Części nieruchomej – stojana, wykonanego z blach elektrotechnicznych, izolowanych 

jednostronnie i złożonych w pakiety. W żłobkach stojana ułożone są uzwojenia, a 

stojan wprasowany jest w kadłub obudowy. 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1. Nazwa producenta  GenerVolt 

2. Typ generatora  GV132M-10 

3. Nr fabryczny/data produkcji  20180802 

4. Rodzaj prądu  Trójfazowy 

5. Moc znamionowa kVA 20 

6. Rodzaj pracy  S1 

7. Napięcie znamionowe (międzyfazowe) V 360 

8. Układ połączeń  Y (gwiazda) 

9. Prąd znamionowy A 32,2 

10. Prędkość obrotowa znamionowa obr/min 1500 

11. Częstotliwość Hz 125 

12. Sprawność % 95 

13. Współczynnik mocy  
 

14 Moment znamionowy Nm 135 

15. Masa kg 50 

16. Stopień ochrony  IP53 

17. Kierunek wirowania  dowolny 

18. Klasa izolacji  H 

19. Temperatura otoczenia °C 40 

29 Maksymalna temperatura wirnika  °C 80 
Tabela 7. Dane techniczne genrratora. 

 W tabeli 7 przedstawiono wszystkie charakterystyczne wielkości opisujące generator. 

Wyspecyfikowano zarówno parametry elektryczne jak i mechaniczne. Podano również 

warunki pracy prądnicy. 

 

 

 
Rysunek 25. Generator prądu elektrycznego – wymiary. 
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 Na rysunku 25 przedstawiono rzeczywiste wymiary i wygląd  generatora. Pokazano 

sposób montażu generatora oraz sposób podłączenia elektrycznego i mechanicznego do źródła 

napędu. 
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6.4. Wentylator. 

 

Wentylator dobrano na podstawie iteracyjnej metody zmiany strumienia objętości 

powietrza przez wymiennik lamelowy i jego oporu generowanego przez układ lameli. 

Zgodność ilości przepływającego powietrza oraz oporów nastąpiła  przy strumieniu objętości 

24 000 m3/h i oporze 70 Pa. Z uwagi na konstrukcję urządzenia i jego wymiary wybrano trzy 

wentylatory o strumieniu objętości 8 000 m3/h i sprężu 70 Pa każdy. 

 

 

Fotografia 7. Wentylator – widok. 

 

 Fotografia 7 obrazuje faktyczny wygląd użytego do budowy trigeneratora wentylatora. 

Jej podstawowe dane techniczne zamieszczono w tabeli 8, a pełną charakterystykę pracy na 

wykresie 3. Ponadto zdjęcie pokazuje ważne szczegóły budowy wentylatora. Szczególną 

uwagę zwraca „postrzępienie” łopat wentylatora, które wpływa na znaczne obniżenie hałasu, 

zagięcia łopat na ich krawędziach znajdujących się najbliżej obudowy, które wpływają na 

zwiększenie wydajności wentylatora oraz specjalny kształt obudowy (wewnętrzna krzywizna) 

wpływająca na obniżenie zużycia energii. 
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Typ ZN050-ZIL DC V7P2 

Silnik ECube 

Zasilanie główne 1~230 50Hz 

Temperatura otoczenia [max] 60 oC 

Sprawność ηststA 54,5 % 

Sprawność Nactual|Ntarget 61,7|40 % 

Zgodność ErP 2015/ EC 

Prędkość obrotowa [max] 1440 obr/min 

Częstotliwość [fsp/fmax] 50/60 Hz 

Masa 13,5 kg 

Tabela 8. Dane techniczne wentylatora osiowego firmy ZIEHL-ABEGG. 

 

 
Wykres 3. Charakterystyka wentylatora osiowego firmy ZIEHL-ABEGG . 

 

Wykres 3 pokazuje techniczne możliwości wentylatora tzn. jaką osiąga wydajność 

strumienia przetłaczanego powietrza w zależności od sprężu jaki może wytworzyć. Dodatkowo 

pokazano możliwości techniczne wentylatora przy różnych prędkościach wirowania. 
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Rysunek 26. Wentylator osiowy ZIEHL-ABEGG – wymiary. 

 

Rysunek 26 przedstawia wszystkie charakterystyczne wymiary wentylatora oraz 

charakterystyczny przekrój łopat wirnika. Na rysunku widać również specjalny kształt 

krzywizny wewnętrznej obudowy, który znacząco obniża zużycie energii w porównaniu z 

rozwiązaniami opierającymi się na obudowie prostej. 

 
 

 

  

https://www.ziehl-abegg.com/pl/pl/
https://www.ziehl-abegg.com/pl/pl/
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6.5. Wymienniki lamelowe. 

 

6.5.1. Wymiennik odzysku ciepła z otoczenia. 

 

Wymiennik lamelowo – rurowy pozyskujący ciepło z otoczenia dobrano przy użyciu 

oprogramowania producenta wymienników ciepła tak, aby spełniał górne warunki przyjęte dla 

kompresora tzn. generował 63,3[kW] mocy chłodniczej dla temperatury parowania +10°C,  

przy strumieniu objętości powietrza wynoszącym 24 000 m3/h, który wynika z doboru 

wentylatora. Przedmiotowy wymiennik rozdzielono na dwa identyczne wymienniki wykonane 

w lustrzanym odbiciu, tak aby uzyskać wymaganą powierzchnię pakietu lamelowego przy 

możliwie najmniejszej ilości rzędów wymiennika. Aby wymiennik oprócz funkcji parownika i 

skraplacza spełniał również funkcję oddawania ciepła z silnika spalinowego, zastosowano 

dodatkowy rząd wodny połączony hydraulicznie z układem chłodzenia silnika. Rząd wodny 

umieszczono jako ostatni w kierunku przepływu powietrza, tak aby podczas pracy urządzenia 

w trybie chłodzenia dodatkowe ciepło pochodzące od silnika spalinowego nie podnosiło 

temperatury skraplania w układzie chłodniczym pompy ciepła, a tym samym nie obniżało jej 

wskaźników energetycznych. 

Bardzo ważnym aspektem budowy zaprojektowanego wymiennika jest zastosowanie 

własnej konstrukcji z trzema króćcami wymiennika freonowego. Rozwiązaniem standardowym 

jest wymiennik ciepła z dwoma króćcami. Zastosowano własne rozwiązanie polegające na 

zastosowaniu dodatkowego kolektora, którego zakończeniem jest właśnie trzeci króciec. 

Wszystkie obiegi wymiennika połączone są z jednej strony do kolektora tłoczno / ssącego w 

zależności od aktualnie pełnionej funkcji wymiennika (skraplacz / parownik), a z drugiej strony 

do dodatkowego kolektora i kapilar rozdzielacza. Kapilary przenikają przez kolektor, są one 

wsunięte na pewną głębokość w rurę każdego z obiegów. Podczas pracy wymiennika w funkcji 

chłodzenia, ciekły czynnik poprzez kapilary dostaje się do każdego z obiegów wymiennika i 

po odparowaniu zostaje zassany do kolektora ssącego. W tej funkcji pracy urządzenia trzeci 

krócieć nie jest używany. Podczas pracy w funkcji grzania kolektor ssący staje się kolektorem 

tłocznym, a czynnik gazowy po skropleniu w wymienniku nie przepływa przez kapilary i 

rozdzielacz, tylko spływa do dodatkowego kolektora. Rozwiązanie takie powoduje znaczne 

obniżenie oporów przepływu czynnika przez wymiennik co w konsekwencji wpływa na 

obniżenie ilości energii potrzebnej do napędu kompresora. 
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Rysunek 27a. Wymiennik lamelowo – rurowy służący do odzysku ciepła z otoczenia – lewy. 

 

 

Rys. 27b. Wymiennik lamelowo – rurowy służący do odzysku ciepła z otoczenia – prawy. 

. 

W związku z zachowanie wymaganej mocy chłodniczej wymiennika, jak również 

uwzględniając aspekty gabarytowe trigeneratora, zdecydowano o podzielu wymiennika 
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odzysku ciepła z otoczenia na dwa identyczne wymienniki wykonane w lustrzanym odbiciu – 

rysunek 27a (wymiennik lewy) i rysunek 27b (wymiennik prawy). 

 

6.5.2. Wymiennik odzysku ciepła z komory silnika. 

 

Wymiennik ciepła do chłodzenia komory silnika również zaprojektowano i dobrano 

jako wymiennik lamelowo – rurowy. Ograniczeniami przy doborze są wewnętrzne wymiary 

komory w której został zainstalowany jak również zapewnienie prawidłowej cyrkulacji 

powietrza w komorze tak aby zarówno silnik spalinowy, jak i kompresor oraz generator nie 

uległy przegrzaniu. 

Moc wymiennika obliczono na podstawie sprawności cieplnej silnika potwierdzonej badaniami 

stanowiskowymi silnika przeprowadzonymi w Instytucie Pojazdów Samochodowych i 

Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej. 

 

 

Rysunek 28. Wymiennik lamelowo – rurowy służący do odzysku ciepła z komory silnika. 

 

 Na rysunku 28 przedstawiono wymiennik ciepła służący do odzysku ciepła z komory 

silnika. Pokazano jego charakterystyczne wymiary oraz specyficzny układ kolektorów i 

króćców przyłączeniowych oraz kierunki przepływu mediów. 
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6.6. Wymienniki płytowe. 

 

W odróżnieniu od klasycznych rozwiązań gazowych pomp ciepła, które jako nośnika 

energii pomiędzy urządzeniem a obiektem używają czynnika chłodniczego, w urządzeniu 

zastosowano kilka wymienników płytowych dzięki którym energia od urządzenia do obiektu 

jest przekazywana za pośrednictwem czynnika roboczego w postaci glikolu. Rozwiązanie takie 

pozwala w znaczący sposób ograniczyć ilość czynnika chłodniczego potrzebnego do 

prawidłowej pracy urządzenia. Ponadto w przypadku awarii nie dochodzi do dużej emisji 

czynnika chłodniczego do atmosfery. [52 - 57] 

 

6.6.1. Skraplaczo – parowacz. 

 

Głównym i największym wymiennikiem płytowym jest skraplaczo – parowacz pompy 

ciepła. Jest to wymiennik dwufazowy, podczas pracy jako skraplacz dochodzi w nim do 

przemiany fazowej (skraplania) par czynnika chłodniczego. W trybie grzania przekazuje on 

ciepło skraplania układu chłodniczego do glikolu, który następnie przekazuje ciepło do 

odbiorników. Podczas pracy jak parownik dochodzi w nim do przemiany fazowej (parowania) 

cieczy czynnika chłodniczego. W trybie chłodzenia wymiennik przekazuje moc chłodniczą 

układu do glikolu, który następnie przekazuje „chłód” do odbiorników. 

Do doboru wykorzystano oprogramowanie producenta wymienników „SSP G7”. 

Wyniki doborów zamieszczone poniżej przedstawiają: 

• Typ wymiennika, 

• Typ przyłączy, 

• Rodzaje mediów wymieniających ciepło oraz kierunek ich przepływu, 

• Warunki pracy (moc przekazywana, przepływy, temperatury wejścia i wyjścia), 

• Parametry charakteryzujące wymianę ciepła, 

• Właściwości fizyczne mediów wymieniających ciepło w warunkach wymiany, 

• Wymiary charakterystyczne wymiennika (gabaryty, przyłącza). 
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6.6.2. Wymiennik odzysku ciepła z płaszcza wodnego silnika. 

 

Wymiennik  odzysku ciepła z płaszcza wodnego silnika jest wymiennikiem 

jednofazowym. Przekazuje ciepło pomiędzy dwoma strumieniami glikolu. Pierwszy strumień 

glikolu (ciepły) pobiera ciepło od silnika spalinowego, drugi strumień glikolu (chłodny) pobiera 

ciepło w wymienniku od strumienia ciepłego i przekazuje go już bezpośrednio do odbiorników. 

Do doboru wykorzystano oprogramowanie producenta wymienników „SSP G7”. 

Wyniki doborów zamieszczone poniżej przedstawiają: 

• Typ wymiennika, 

• Typ przyłączy, 

• Rodzaje mediów wymieniających ciepło oraz kierunek ich przepływu, 

• Warunki pracy (moc przekazywana, przepływy, temperatury wejścia i wyjścia), 

• Parametry charakteryzujące wymianę ciepła, 

• Właściwości fizyczne mediów wymieniających ciepło w warunkach wymiany, 

• Wymiary charakterystyczne wymiennika (gabaryty, przyłącza). 
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6.6.3. Wymiennik odzysku ciepła ze spalin „suchy”. 

 

 Wymiennik  odzysku ciepła ze spalin „suchy” jest wymiennikiem 

jednofazowym. Przekazuje ciepło pomiędzy dwoma strumieniami. Pierwszy z nich (ciepły) to 

strumień spalin wydychanych przez silnik spalinowy. Drugi (chłodny), to strumień cieczy 

chłodzący silnik.  Spaliny przepływające przez wymiennik ochładzają się strumień glikolu 

chłodzącego silnik spalinowy podgrzewa się. Należy zwrócić uwagę, że w wymienniku nie 

następuje kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach, ponieważ temperatura spalin na 

wyjściu z wymiennika oscyluje w granicach 100 °C.  

Do doboru wykorzystano oprogramowanie producenta wymienników „SSP G7”. 

Wyniki doborów zamieszczone poniżej przedstawiają: 

• Typ wymiennika, 

• Typ przyłączy, 

• Rodzaje mediów wymieniających ciepło oraz kierunek ich przepływu, 

• Warunki pracy (moc przekazywana, przepływy, temperatury wejścia i wyjścia), 

• Parametry charakteryzujące wymianę ciepła, 

• Właściwości fizyczne mediów wymieniających ciepło w warunkach wymiany, 

• Wymiary charakterystyczne wymiennika (gabaryty, przyłącza). 
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6.6.4. Wymiennik odzysku ciepła ze spalin „mokry”. 

 

Kolejnym wymiennikiem ciepła dwufazowym jest wymiennik odzyskujący ciepło ze 

spalin „mokry”. Mokry ponieważ dochodzi w nim do kondensacji pary wodnej zawartej w 

spalinach. Do przemiany fazowej w tym wymienniku dochodzi również z drugiej strony, gdzie 

ciecz czynnika chłodniczego ulega parowaniu, przez co następuje pobranie ciepła od strumienia 

wilgotnych, ciepłych spalin. Parowanie jest tak intensywne, że po stronie spalin dochodzi do 

obniżenia temperatury poniżej punktu kondensacji (około 52 °C) i w efekcie pojawie się 

kondensatu pary wodnej w strumieniu ochładzanych spalin. Pobrane ciepło ochładzania spalin 

oraz skroplenia pary wodnej przez czynnik chłodniczy jest przekazywane w kolejnym etapie 

do odbiorników ciepła „niskiego parametru”.  

Do doboru wykorzystano oprogramowanie producenta wymienników „SSP G7”. 

Wyniki doborów zamieszczone poniżej przedstawiają: 

• Typ wymiennika, 

• Typ przyłączy, 

• Rodzaje mediów wymieniających ciepło oraz kierunek ich przepływu, 

• Warunki pracy (moc przekazywana, przepływy, temperatury wejścia i wyjścia), 

• Parametry charakteryzujące wymianę ciepła, 

• Właściwości fizyczne mediów wymieniających ciepło w warunkach wymiany, 

• Wymiary charakterystyczne wymiennika (gabaryty, przyłącza). 

Z uwagi na fakt, że w gazach wydechowych silnika spalinowego oprócz pary wodnej 

znajdują się jeszcze inne gazy, które nie ulegają skropleniu w warunkach pracy 
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trigeneratora, wymiennik przeliczono dwuetapowo. Pierwszy etap to ochładzanie gazu 

(spaliny), a drugi, czysta kondensacja pary wodnej.  
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6.6.5. Wymiennik transferu ciepłą z „wysokiego parametru” na „niski parametr”. 

 

Wymiennik transferu ciepła z „wysokiego” do „niskiego parametru” został dobrany 

jako identyczny wymiennik w stosunku do wymiennika odzysku ciepła z płaszcza wodnego 

silnika spalinowego. Uczyniono tak ze względu na to, iż obydwa wymienniki przekazują tą 

samą moc cieplną w tym samym zakresie temperatur, jak również przy użyciu podobnych 

strumieni przepływu mediów przez wymiennik. W związku z tym również i opory wywołane 

przepływem obydwu czynników przepływających przez wymiennik pozostają na podobnym 

poziomie w obydwu wymiennikach. 

 

 

 

 

  



151 

 

7. Wymiary zewnętrzne. 
 

Model geometryczny agregatu trigeneracyjnego zaprojektowano z wykorzystaniem 

oprogramowania (3D CAD) do komputerowo wspomaganego projektowania SolidWorks 2018. 

W ramach projektu powstała dokumentacja technologiczna oraz dokumentacja 

techniczno – ruchowa. Wykaz poszczególnych elementów całej konstrukcji przedstawiono na 

poniższych rysunkach. 

 

 

Rysunek.29. Rzut izometryczny urządzenia. 
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Rysunek 30. Widok przedstawiający wysokość urządzenia. 

 

 

Rysunek 31. Sekcja górna urządzenia. 
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Rysunek 32a. Widok urządzenia uwzględniający „układ wodny”. 

 
Rysunek 32b. Widok urządzenia uwzględniający „układ freonowy”. 
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Rysunek 33. Widok ramy agregatu trigeneracyjnego  wraz z: 1. Generator, 2. Silnik spalinowy, 3. Sprężarka, 4. Ścieżka gazowa, 

5. Wodny kolektor wydechowy. 

 
Rysunek 34. Widok elementów wyposażenia sekcji dolnej: 1. Wymiennik płytowy odzysku ciepła z chłodnicy, 2. Wymiennik 

lamelowo – rurowy odzysku ciepła z komory silnika, 3. Zbiornik cieczy czynnika chłodniczego, 4. Zawór 

czterodrogowy, 5. Wymiennik płytowy służący do zrzutu ciepła, 6. Zawór trójdrogowy „niskiego parametru”, 7. 

Odolejacz, 8. Separator cieczy, 9. Skraplacz / parownik, 10. Manometr niskiego ciśnienia, 11. Manometr wysokiego 

ciśnienia, 12. Zawór trójdrogowy „wysokiego parametru”, 13. Wejście / Wyjście „niski parametr”, 14. Wejście / 

Wyjście „wysoki parametr”. 
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Rysunek 35. Widok elementów wyposażenia sekcji dolnej cd.: 1. Wymiennik płytowy odzysku ciepła ze spalin „mokry”, 2. 

Wymiennik płytowy odzysku ciepła ze spalin „suchy”, 3. Pompa obiegowa obiegu cieczy chłodzącej silnik, 4. Zawór 

trójdrogowy chłodzenia silnika (I stopień), 5. Zawór trójdrogowy chłodzenia silnika (II stopień), 6,7. Zasilanie / 

Powrót wymiennika ciepła służącego do zrzutu ciepła do otoczenia, 8. Wylot spalin. 
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8. Bilans energetyczny. 
 

8.1. Bilans silnika. 

 

8.1.1.  Sprawność cieplna silnika. 

 

Sprawność cieplna ηc jest liczona na podstawie stosunku mocy indykowanej  do 

całkowitego strumienia ciepła doprowadzonego do silnika w czasie jednego obiegu 

 

𝜂𝑐 =
�̇�𝑖

�̇�𝑑𝑜𝑝
  (1) 

gdzie: 

𝐿�̇� =  𝑁𝑖
̇   –  moc indykowana silnika wyznaczana doświadczalnie [W],   

�̇�𝑑𝑜𝑝  –  strumień ciepła doprowadzany do silnika z paliwem i powietrzem [W]. 

 

Strumień ciepła doprowadzany do silnika można określić ze wzoru: 

�̇�𝑑𝑜𝑝 = �̇�𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑊𝑑 + �̇�𝑝𝑜𝑤 ∙ 𝑐𝑝.𝑝𝑜𝑤 ∙ 𝑇𝑝𝑜𝑤 (2) 

 

Równanie bilansu energii dla silnika spalinowego ma następującą postać: 

 

�̇�𝑑𝑜𝑝 = 𝑁𝑒 + �̇�𝑐ℎ + �̇�𝑤 + �̇�𝑛 + �̇�𝑟 (3) 

gdzie: 

�̇�𝑑𝑜𝑝  –  strumień ciepła doprowadzany do silnika (wzór 2) [W], 

Ne  –  moc użyteczna na wale silnika [W],  

Ne = Ni – Nm  

gdzie:  

Ni  –  moc indykowana silnika [W], 

Nm – moc tracona na tarcie w silniku oraz na napęd mechanizmów pomocniczych w silniku 

[W], 

�̇�𝑐ℎ  –  strumień ciepła odbierany przez chłodnice [W], 

�̇�𝑤  –  strumień ciepła odprowadzany od silnika do otoczenia ze spalinami wylotowymi [W], 

�̇�𝑛  – strumień ciepła odprowadzony od silnika do otoczenia w wyniku niezupełnego i 

niecałkowitego spalenia paliwa [W], 
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�̇�𝑟  –  strumień ciepła odprowadzany od silnika do otoczenia spowodowany innymi stratami 

[W] (reszta bilansu). 

Wielkości: �̇�𝑐ℎ, �̇�𝑤, �̇�𝑛 i �̇�𝑟 określane są odpowiednio jako straty chłodzenia, straty 

wylotowe, straty niezupełnego i niecałkowitego spalania oraz reszta bilansu [37, 38,40]. Reszta 

bilansu �̇�𝑟 obejmuje straty ciepła do otoczenia, które generują wszystkie elementy korpusu 

silnika rozgrzane do temperatury wyższej niż temperatura otoczenia. Na rysunku 36 

przedstawiono opisane wyżej składniki bilansu cieplnego silnika [37, 41 – 45]. Do tego celu 

posłużono się wykresem Sankey’a, gdyż w bardzo obrazowy sposób pokazuje składniki bilansu 

i ich wielkość. Swoją budową przypomina rzekę, która z głównego koryta rozdziela się na 

mniejsze strumienie lub odwrotnie, wiele strumieni łączy się w jeden główny strumień [31, 37, 

46 – 49]. 

 

 

Rysunek 36. Bilans cieplny silnika spalinowego (wykres Sankey’a). 

 

Strumień ciepła odprowadzany od silnika do czynnika chłodzącego �̇�𝑐ℎ stanowi obok 

strumienia ciepła przepływającego wraz ze spalinami od silnika do otoczenia �̇�𝑤 największą 

stratę. Straty chłodzenia �̇�𝑐ℎ stanowią sumę różnych strumieni cieplnych odprowadzanych od 
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silnika: od chłodnicy płynu chłodzącego silnik, od chłodnicy oleju przekładniowego, od 

chłodnicy powietrza doładowującego. W przypadku stosowania oddzielnych obiegów 

chłodzenia dla wymienionych urządzeń, sumaryczny strumień ciepła odprowadzany od silnika 

do otoczenia (straty chłodzenia) �̇�𝑐ℎ można obliczyć z następującego wzoru: 

�̇�𝑐ℎ =  ∑ �̇�𝑐ℎ,𝑖 ∙ 𝑐�̅�,𝑖(𝑇2,𝑖 − 𝑇1,𝑖)
𝑛𝑐ℎ
𝑖=1  (4) 

gdzie: 

nch  –  liczba chłodzonych urządzeń [-], 

mchi  –  strumień masy czynnika chłodzącego [kg/s], 

𝑐�̅�,𝑖  –  średnie  ciepło właściwe w przedziale temperatury od T1,i do T2i [kJ/kg*K],  

T2i  –  temperatura płynu za chłodzonym urządzeniem [K], 

T1i  –  temperatura płynu chłodzącego na wlocie do chłodzonego urządzenia [K]. 

 

Strata niezupełnego i niecałkowitego spalania �̇�𝑤 obejmuje strumień ciepła tracony w 

wyniku zawartości w spalinach tlenku węgla CO, co oznacza niezupełne spalenie węgla oraz 

strumień ciepła tracony w wyniku nie spalenia części dostarczonego paliwa. 

Strumień ciepła �̇�𝑟 obejmuje pozostałe, trudne do obliczenia straty, między innymi takie 

jak: strumień ciepła przekazywany do otoczenia od nagrzanych podczas procesu spalania 

elementów silnika na drodze promieniowania oraz nieuwzględniany strumień energii 

kinetycznej spalin: 

 

𝐸𝑘,𝑠𝑝. =
�̇�𝑠𝑝∙𝑤𝑠𝑝

2
  (5) 

 

gdzie: 

�̇�𝑠𝑝  –  oznacza strumień masy spalin [kg/s], 

wsp  –  prędkość wypływu spalin [m/s]. 
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Rysunek 37. Bilans cieplny silnika. 

 

Na rysunku 37 przedstawiono rzeczywisty bilans cieplny silnika w postaci wykresu 

Sankey’a. Powyższy bilans sporządzono dla następujących parametrów pracy silnika: 

• Obciążenie silnika 18 kW, 

• Prędkość obrotowa silnika 1500 obr/min, 

• Temperatura wlotowa / wylotowa płynu chłodzącego 88 / 80 °C. 

Jak widać na rysunku, przeważająca ilość energii wprowadzonej do silnika w postaci 

energii paliwa jest przekształcana na moc napędową i ciepło wydalane do otocznia w 

chłodnicy i wodnym kolektorze wydechowym. Znacząco mniejszy udział w bilansie ma 

moc cieplna kondensacji pary wodnej ze spalin, moc cieplna ochładzania spali (bez 

kondensacji) oraz cieplna pozostałych strat silnika.  

 

 

8.2. Bilans sprężarki. 

 

Przedstawiony na rysunku 38 bilans cieplny sprężarki sporządzono dla następujących 

parametrów pracy układu chłodniczego: 

• Temperatura parowania +15 °C, 

• Temperatura skraplania +37 °C, 

• Przegrzanie 5 K, 

• Dochłodzenie 2 K. 
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Rysunek 38. Bilans cieplny sprężarki. 

 

Jak wynika z powyższego wykresu, przy skrajnie wysokiej temperaturze parowania, w 

bilansie cieplnym sprężarki, po stronie wejścia mamy do czynienia z dużą mocą parowania i 

wielokrotnie mniejszą mocą napędową. Moc parowania to moc cieplna pozyskiwana z 

powietrza atmosferycznego za pomocą wymienników lamelowo – rurowych, wspomaganych 

wentylatorami. Moc napędowa to moc pobierana z silnika do napędu kompresora. Na wyjściu 

z układu otrzymujemy moc skraplania odbieraną od skraplacza i przekazywaną do odbiorników 

ciepła „niskiego parametru” 

 

Bilans cieplny sprężarki przedstawiony na rysunku 39 sporządzono dla następujących 

parametrów pracy układu chłodniczego: 

• Temperatura parowania – 20 °C, 

• Temperatura skraplania +37 °C, 

• Przegrzanie 5 K, 

• Dochłodzenie 2 K. 

 

 

Rysunek 39. Bilans cieplny sprężarki cd.. 

 

 Jak pokazuje powyższy wykres, przy skrajnie niskiej wartości temperatury parowania, 

uzyskujemy znacząco niżą moc skraplania na wyjściu z układu. Zauważyć należy również 
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znaczącą zmianę relacji mocy parowania do mocy napędowej (zbliżenie) w porównaniu do 

relacji tych mocy przy wysokich temperaturach parowania. 

 

8.3. Bilans prądnicy. 

 

 Na rysunku 40 przedstawiono bilans mocy prądnicy. Sporządzono go dla nominalnego 

obciążenia prądnicy na wale, wynoszącego 18 kW. 

 

 

Rysunek 40. Bilans energetyczny prądnicy. 

 

 Jak pokazuje bilans, przeważająca ilość energii mechanicznej napędowej jest 

przekształcana na energię elektryczną. Ze względu na tarcie elementów tocznych w 

generatorze, które zamienia się w ciepło, jak również za względu na rozgrzewanie uzwojeń 

prądnicy dochodzi do uwolnienia się niewielkiej straty energii. Energia ta odprowadzana jest 

do przestrzeni o kontrolowanej temperaturze (zamknięta dolna komora trigeneratora) w postaci 

ciepła. 

 

8.4. Bilans trigeneratora.  

 

Bilans cieplny gazowego agregatu trigeneracyjnego pracującego w trybie grzania 

sporządzono dla następujących parametrów pracy urządzenia: 

• Temperatura zewnętrzna +10 °C, 

• Temperatura wody zasilającej +35 °C, 

• Prędkość obrotowa silnika 1500 obr/min, 

• Temperatura wlotowa / wylotowa płynu chłodzącego 88 / 80 °C. 
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Rysunek 41. Bilans cieplny pracy trigeneratora (tryb grzanie). 

 

Rysunek 41 przedstawia na wejściu do układu bilansowego moc zawartą w paliwie, moc 

pobieraną od powietrza atmosferycznego (moc parowania) i niewielką moc elektryczną. Na 

wyjściu z układu bilansowego dominuje moc cieplna „niskiego parametru”. Dużo mniejszy 

udział w bilansie posiada moc cieplna wyprowadzana z układu w chłodnicy. Moc cieplna 

korpusu silnika, kondensacji wilgoci ze spalin i elektryczna oraz pozostałe straty przyjmują 

znacząco mniejszy udział w relacji do mocy cieplej „niskiego parametru” i mocy oddawanej w 

chłodnicy.  

Bilans cieplny gazowego agregatu trigeneracyjnego pracującego w trybie grzania 

sporządzono również dla skrajnie niskich warunków zewnętrznych pracy: 

• Temperatura zewnętrzna -20 °C, 

• Temperatura wody zasilającej  +35 °C, 

• Prędkość obrotowa silnika 1500 obr/min, 

• Temperatura wlotowa / wylotowa płynu chłodzącego 88 / 80 °C. 

 

 
Rysunek 42. Bilans cieplny pracy trigeneratora cd. (tryb grzanie). 
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Wykres Sankeya przestawiony na rysunku 42 przedstawia diametralną zmianę relacji mocy 

wejściowych do układu bilansowego w stosunku do bilansu sporządzonego dla wysokiej 

temperatury otoczenia (rysunek 41). Natomiast moce cieplne po stronie wyjścia z układu 

zachowują relacje na odpowiednio niższym poziomie. 

Bilans cieplny gazowego agregatu trigeneracyjnego pracującego w trybie chłodzenia przy 

niskiej temperaturze otoczenia sporządzono dla następujących parametrów pracy urządzenia: 

• Temperatura zewnętrzna  +20 °C, 

• Temperatura wody zasilającej  +5 °C, 

• Prędkość obrotowa silnika1500 obr/min, 

• Temperatura wlotowa / wylotowa płynu chłodzącego 88 / 80 °C, 

i przedstawiono na rysunku 43. 

 

 

 
Rysunek 43. Bilans cieplny pracy trigeneratora (tryb chłodzenie). 

 

Powyższy bilans charakteryzuje się na wejściu dużą mocą chłodniczą i dużą mocą paliwa. 

Marginalny wpływ ma tu moc elektryczna dostarczana do układu. Natomiast główną mocą 

cieplną na wyjściu z układu bilansowego jest moc skraplania, oddawana do otoczenia. Drugi 

pod względem wielkości odpływ mocy cieplnej z układu to moc „wysokiego parametru” na 

którą składa się moc cieplna chłodnicy silnika, wymiennika „suchego” spalin i wodnego 

kolektora wydechowego. Pozostałe składniki bilansu mocy na wyjściu z układu w postaci mocy 

elektrycznej i pozostałych strat cieplnych odgrywają marginalną rolę w stosunku do mocy 

skraplania i mocy „wysokiego parametru”. 
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Bilans  cieplny agregatu trigeneracyjnego pracującego w trybie chłodzenia przy wysokiej 

temperaturze powietrza zewnętrznego przedstawiono na rysunku 44. Sporządzono go dla 

następujących parametrów pracy urządzenia: 

• Temperatura zewnętrzna  +35 °C, 

• Temperatura wody zasilającej  +5 °C, 

• Prędkość obrotowa 1500 obr/min, 

• Temperatura wlotowa / wylotowa płynu chłodzącego 88 / 80 °C. 

 

 
Rysunek 44. Bilans cieplny pracy trigeneratora cd. (tryb chłodzenie). 

 

 

W tym przypadku obserwujemy niewielki spadek mocy chłodniczej po stronie wejściowej 

układu. Natomiast po stronie wyjściowej obserwujemy więcej zmian. Spada wartość mocy 

skraplania i wielkość strat, a nieznacznie podnosi się moc „wysokiego parametru”. Zauważyć 

należy zupełny brak produkcji energii elektrycznej. 

 

8.5. Bilans cieplny pracy w trybie kogeneracyjnym. 

 

Bilans cieplny gazowego agregatu trigeneracyjnego pracujące w trybie kogeneracji 

sporządzono dla następujących parametrów pracy urządzenia: 

• Obciążenie silnika 18 kW, 

• Prędkość obrotowa 1500 obr/min, 

• Temperatura wlotowa / wylotowa płynu chłodzącego 88 / 80 °C. 
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Rysunek 45. Bilans cieplny pracy urządzenia w trybie kogeneracji. 

 

Wykres przedstawiony na rysunku 45 przedstawia bilans mocy trigeneratora w 

kogeneracyjnym trybie pracy. Na wejściu do układu obserwujemy bardzo dużą moc cieplną 

dostarczaną w paliwie i bardzo małą moc elektryczną, której wielkość wynika tylko i wyłącznie 

z potrzeby zasilenia automatyki sterującej i potrzeb układu zapłonowego silnika. Po stronie 

wyjścia z układu obserwujemy trzy prawie równe odpływy: moc elektryczna, moc chłodnicy 

silnika i moc cieplna pozostałych strat. Wysoki poziom mocy cieplnej pozostałych strat, w 

porównaniu do poziomu mocy cieplnej strat przedstawionych w wyżej opisywanych bilansach 

wynika z braku odzysku ciepała z komory silnika (ciepło rozpraszane przez korpus silnika, 

kompresora i generatora) oraz braku wykroplenia pary wodnej ze spalin (odzysk ciepła 

skraplania).  
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9. Wyniki badań eksperymentalnych. 
 

Podczas pracy urządzenia oprócz odczytu i zapisu parametrów niezbędnych do właściwej 

pracy, odczytywane i zapisywane były wartości parametrów potrzebnych do wyznaczenia 

wielkości charakterystycznych urządzenia oraz do oceny jego pracy.  

Podczas pracy w trybie grzania, agregat trigeneracyjny produkuje ciepło o tzw. „wysokim 

parametrze” (ok. 88 / 80 °C), ciepło o „niskim parametrze” (ok. 40 /30 °C) oraz energię 

elektryczną. Poniższe wykresy obrazują zmiany wyżej wymienionych wielkości. Wykresy te 

zostały sporządzone na podstawie uśrednionych danych zapisanych przez układ pomiarowy 

urządzenia. 

 

 
Wykres 4. Moc cieplna „wysokiego” i „niskiego parametru” w funkcji temperatury zewnętrznej (tryb grzanie). 

 

 Jak widać na powyższym wykresie, moc cieplna „niskiego parametru” otrzymywanego 

z układu chłodniczego pompy ciepła jest mocno zależna od temperatury zewnętrznej. 

Przyczyną takiego zjawiska jest zmniejszanie się gęstości czynnika chłodniczego wraz ze 

spadkiem temperatury parowania, która musi ulegać obniżeniu wraz z obniżaniem temperatury 

otoczenia, tak aby istniała możliwość pozyskania ciepła. Zmniejszona gęstość czynnika 

powoduje spadek strumienia masy w układzie, co przy stałych obrotach sprężarki i stałej 

pojemności skokowej powoduje obniżenie mocy chłodniczej. 

Moc cieplna „wysokiego parametru” produkowana przez silnik spalinowy jest 

praktycznie niewrażliwa na zmiany temperatury otoczenia. Dzieje się tak ponieważ silnik 

zamknięto w szczelnej izolowanej obudowie o regulowanej temperaturze oraz dlatego, że 
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obciążenie silnika jest prawie stałe. Wszelkie zmiany poboru mocy napędowej przez kompresor 

są w tym przypadku kompensowane przez układ sterowania mocą generatora. 

 

 
Wykres 5. Moc produkowanej i pobieranej energii elektrycznej w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 

 

 Analizując wykres 5 widać, że jeżeli kompresor pracuje z maksymalnym obciążeniem 

(czyli z najwyższą możliwą temperaturą parowania i skraplania) to absorbuje w całości moc 

napędową silnika, dlatego moc elektryczna równa jest zeru. W momencie kiedy temperatura 

zewnętrzna ulega obniżeniu i sprężarka obniża swoje zapotrzebowanie na moc napędową, 

zwiększa się wtedy rezerwa mocy napędowej. Rezerwa ta zostaje wykorzystana do napędu 

generatora.  

Krzywa poboru mocy elektrycznej dla dodatnich wartości temperatury zewnętrznej ma 

stały przebieg. Jest to związane głównie z pracą wentylatorów na lamelowo – rurowych 

wymiennikach ciepła, wymieniających ciepło z otoczeniem. Wraz ze spadkiem temperatury 

parowania wzrasta moc cieplna wymiennika, natomiast moc sprężarki maleje. W związku z 

tym, aby dopasować rosnącą moc wymienników ciepła do obniżającej się mocy sprężarki, 

wentylatory znacząco obniżają swoją wydajność co przekłada się na zmniejszenie zużycia 

energii. Kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości 0 °C, wtedy pobór mocy 

elektrycznej zaczyna spadać. 
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Wykres 6. Zużycie gazu w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego (tryb grzania). 

 

 Jak pokazuje wykres 6 zużycie gazu w trybie grzania zmienia się w bardzo 

ograniczonym zakresie. Wynika to z faktu, iż poprzez dociążanie silnika za pomocą generatora, 

moc napędowa produkowana przez silnik ulega tylko nieznacznym zmianom wynikającym z 

niedoskonałości pracy układu sterowania. 

 

 
Wykres 7. Sprawność urządzenia w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 

 

Wykres sprawności agregatu trigeneracyjnego  pracującego w trybie grzania pokazuje, 

że w przypadku kiedy wykorzystujemy paliwo gazowe do napędu pompy ciepła a (uboczny 

efekt pracy silnika w postaci ciepła wyprowadzanego do chłodnicy odzyskujemy do celów 

grzewczych), to pomimo, że mamy do czynienia tylko z jedną energią włożoną do napędu 

osiągamy podwójną korzyść  w postaci odzyskanego ciepła od chłodnicy oraz ciepła pobranego 

z otoczenia przez pompę ciepła.  
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Z uwagi na fakt, iż urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane w sposób 

umożliwiający odzysk ciepła rozpraszanego przez korpus silnika i generatora oraz odzysk 

ciepła skraplania pary wodnej ze spalin, uzyskano dodatkowe moce cieplne przedstawione na  

wykresie 8. 

 

 

Wykres 8. Moc cieplna kondensacji pary wodnej ze spali oraz odzysku ciepła z korpusu silnika i generatora. 

 

Moc cieplna uzyskana z kondensacji pary wodnej ze spalin oraz moc cieplna odzyskana  

z korpusu silnika ulegają bardzo niewielkim zmianom w funkcji temperatury powietrza 

zewnętrznego. Zależność taka wynika z pracy silnika z pawie stałym obciążeniem, co przekłada 

się na prawie liniowe zużycie gazu jako paliwa. 

Z uwagi na fakt, że dodatkowy odzysk ciepła jest przekazywany do instalacji „niskiego 

parametru”, jego produkcja po uwzględnieniu odzysku ciepła przedstawiona jest na poniższym 

rysunku. 
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Wykres 9. Moc cieplna „niskiego parametru” z odzyskiem i bez odzysku ciepła. 

 

Na podstawie wykresu 9 obserwujemy znaczący wzrost mocy „niskiego parametru” 

wraz z wzrastającą temperaturą powietrza zewnętrznego.  

Wykres 10 przedstawia sprawność urządzenia pracującego w trybie grzania w funkcji 

temperatury zasilania Tz. Wykres ten został sporządzony po uwzględnieniu ciepła skraplania 

pary wodnej ze spalin oraz ciepła odzyskanego z korpusu silnika i generatora, w bilansie 

cieplnym urządzenia. 

 

 

Wykres 10. Sprawność urządzenia w trybie grzania z odzyskiem i bez odzysku ciepła w funkcji temperatury powietrza 

zewnętrznego. 

 

W trybie chłodzenia, urządzenie wytwarza moc chłodniczą, „wysoki parametr” oraz 

moc elektryczną. 
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Wykres 11. Moc cieplna „wysokiego” i „niskiego parametru” – moc chłodnicza (tryb chłodzenie) w funkcji temperatury 

powietrza zewnętrznego. 

 

Wykres 11 przedstawia uzyskane przez trigenerator moce cieplne w trybie chłodzenia. 

Przebieg „parametru wysokiego na wykresie ma prawie stałą wartość z uwagi na ciągłe 

doregulowywanie obciążenia silnika mocą odbieraną przez generator. Natomiast przebieg 

mocy „niskiego parametru” jest mocno zależny od temperatury zewnętrznej. Duże zmiany 

mocy „niskiego parametru” wpływają na zmienne obciążenie silnika, co w konsekwencji 

wymusza dostosowanie produkcji energii elektrycznej do nominalnego obciążenia silnika.  

 

 

Wykres 12. Moc elektryczna pobierana i produkowana (tryb chłodzenia) w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 

 

Przebieg produkcji mocy elektrycznej w trybie chłodzenia pracy trigeneratora w 

zależności od temperatury powietrza zewnętrznego przedstawiono na wykresie 12. Krzywa 

przebiegu mocy elektryczne j pobieranej przez urządzenie charakteryzuje się stałym 
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przebiegiem  do około 25 °C powietrza zewnętrznego. Powyżej tej temperatury zaczyna  

wzrastać, aby osiągnąć swoje maksimum przy temperaturze powietrza zewnętrznego +15 °C. 

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną przez trigenerator, w 

temperaturach powietrza zewnętrznego poniżej 25 °C wynika ze spadku mocy cieplnej 

skraplacza przy obniżonej temperaturze skraplania. Aby podnieść moc skraplacza przy niskiej 

temperaturze skraplania wentylatory zwiększają swoją wydajność powodując zwiększenie 

zużycia energii elektrycznej. 

Przebieg produkcji energii elektrycznej jest mocno uzależniony od temperatury 

powietrza zewnętrznego. Przy najwyższych temperaturach powietrza zewnętrznego produkcja 

energii elektrycznej jest prawie zerowa. Całą moc napędową generowaną przez silnik 

spalinowy odbiera sprężarka układu chłodniczego, pracująca przy wysokiej temperaturze 

skraplania. Wraz ze spadkiem temperatury powietrza zewnętrznego spada temperatura 

skraplania, co powoduje pojawienie się coraz to większej rezerwy mocy napędowej silnika, 

która zostaje wykorzystana do napędu generatora i produkcji coraz to większej mocy 

elektrycznej. 

 

 
Wykres 13. Sprawność urządzenia pracującego  w trybie chłodzenia ) w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 

 

Aby zobrazować jak przebiegają zmiany sprawności trigeneratora, pracującego w trybie 

chłodzenia w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, sporządzono wykres 13. 

Uwzględnia on produkcję i zużycie mocy cieplnej przedstawionej na wykresie 11, mocy 

elektrycznej przedstawionej na wykresie 12 oraz mocy dostarczanej w paliwie, przedstawionej 

na wykresie 6. 

Kogeneracja jest jednym z możliwych trybów pracy trigeneratora. Jest to tryb, w którym 

urządzenie produkuje „wysoki parametr” pochodzący od silnika spalinowego oraz energię 
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elektryczną pochodzącą od generatora. Układ chłodniczy jest wyłączony w tym czasie, a więc 

„parametr niski” nie jest produkowany. Jak przebiegają krzywe mocy podczas pracy w trybie 

kogeneracji ilustruje wykres 14.  

Moc elektryczna pobierana kształtuje się na stałym, niskim poziomie wynikającym z 

poboru energii elektrycznej tylko do zasilenia automatyki sterującej i energii elektrycznej 

zużywanej przez silnik spalinowy w układzie zapłonowym i sterującym. Moc elektryczna 

produkowana również przebiega na stały poziomie bliskim maksymalnej mocy generatora. 

Natomiast krzywa przebiegu „wysokiego parametru” nieznacznie wzrasta wraz z 

temperaturą powietrza zewnętrznego. Wzrost ten podyktowany jest spadkiem strat cieplnych 

generowanych przez trigenerator do otoczenia przy wzroście temperatury otoczenia. 

 

 
Wykres 14. Moc cieplna „wysokiego parametru” oraz moc elektryczna produkowana i pobierana (tryb kogeneracji). 
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Jak przebiega krzywa sprawności trigeneratora pracującego w trybie kogeneracji 

przedstawia wykres 15. Kształt krzywej jest praktycznie liniowy i przebiega na stałym 

poziomie, co wskazuje, że sprawność trigeneratora w tych warunkach jest nie wrażliwa na 

zmiany temperatury otoczenia. Do sporządzenia wykresu 15 wykorzystano przebieg mocy 

„wysokiego parametru”, energii elektrycznej produkowanej i energii elektrycznej pobieranej 

przedstawionej na wykresie 14 oraz zużycie mocy paliwa przedstawionej na wykresie 6. 

 

 
Wykres 15. Sprawność (tryb kogeneracji) ) w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 
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10. Pomiary hałasu. 
 

Zaprojektowany trigenerator przebadano również pod kątem uciążliwości dla środowiska 

wynikającego z generowania hałasu podczas pracy. Na rysunku 46 przedstawiono uśrednione 

wyniki pomiarów hałasu, ilustrujące jak zmienia się natężenie dźwięku generowane przez 

trigenerator na wysokości jednego i dwóch metrów od podłoża, na którym posadowiono 

urządzenie oraz w odległości jednego i pięciu metrów od urządzenia. 

Pomiary wskazują podwyższony hałas na poziomie dwóch metrów w stosunku do hałasu 

na wysokości jednego metra. Wynika to z faktu, iż dolna część trigeneratora jest dobrze 

izolowana akustycznie, natomiast w górnej części urządzenia na podwyższony poziom hałasu 

wpływają wentylatory, których wylot do otoczenia jest swobodny. Przyrost natężenia dźwięku 

na poziomie dwóch metrów nie jest jednak duży i znajduje się powyżej poziomu strefy 

przebywania ludzi. 

 

 

 
Rysunek 46. Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez trigenerator na poziomie jednego i dwóch metrów od 

podłoża. 
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Analizując poziom natężenia dźwięku w odległości jednego i pięciu metrów od 

urządzenia można zauważyć, że wraz ze wzrostem odległości natężenie dźwięku spada. 

Nieznaczne jego zmiany wynikają z rozmieszczenia urządzeń wewnątrz dolnej części obudowy 

oraz ustawienia wentylatorów w stosunku do krawędzi urządzenia (obok siebie lub jeden za 

drugim). 
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11. Wnioski. 
 

Na podstawie wielu wykonanych badań i testów na rzeczywistym urządzeniu, można 

wysunąć następujące wnioski: 

• Poprzez odzysk ciepła rozpraszanego przez korpus silnika i generatora zwiększyła się  

końcowa sprawność urządzenia o około 9 %, 

• Poprzez odzysk ciepła skraplania pary wodnej zawartej w salinach zwiększyła się 

końcowa sprawność urządzenia o około 7 %, 

• Sposób sterowania wpłynął na: 

o zwiększenie stopnia wykorzystania paliwa pierwotnego o około 16 %, co w 

przypadku gazu, jako paliwa kopalnego ma duże znaczenie, 

o wydłużenie żywotności silnika, 

o zwiększenie wydajności cieplnej urządzenie o około 7 kW , 

o zmniejszenie oscylacji wartości parametrów regulowanych w urządzeniu, 

• Trigenerator poniżej temperatury zewnętrznej +7 °C w dalszym ciągu pozyskuje ciepło 

z otoczenia co oznacza, że nie wykorzystuje tylko ciepła generowanego przez silnik, a 

zatem wprost pochodzącego ze spalania gazu, 

• Pomimo konieczności odszraniania wymiennika podczas pracy w całym zakresie 

temperatur zewnętrznych oraz zapotrzebowania na energię potrzebną do odszronienia 

wymiennika i przerw w dostawie ciepła po stronie „niskiego parametru”, praca z 

wykorzystaniem dodatkowego źródła ciepła, jakim jest powietrze atmosferyczne, 

powoduje wzrost sprawności powyżej wartości 100% w stosunku do energii paliwa 

włożonej do napędu urządzenia, 

• Dzięki współpracy ze sterownikiem nadrzędnym, inwerter w sposób płynny 

dostosowuje chwilową moc generatora do aktualnych możliwości napędowych silnika. 

Dla mocy silnika spalinowego w danych warunkach algorytm oblicza jaką rezerwą w 

danym momencie dysponuje silnik spalinowy i tak dobiera zapotrzebowanie na energię 

elektryczną poprzez inwerter, aby silnik pracował z nominalną mocą, 

• Produkcja energii elektrycznej nie tylko na potrzeby własne urządzenia, wpływa na 

poprawę sprawności trigeneratora oraz daje możliwość pracy w trybie kogeneracji. 

Szeroki zakres regulacji produkcji energii elektrycznej, pozwala na dociążanie silnika 

w czasie kiedy silnik spalinowy dysponuje rezerwą mocy napędowej, a występuje 

zapotrzebowanie na „wysoki parametr”,  
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• Połączenie trzech źródeł ciepła, jako dolnego źródła dla pompy ciepła pozwala osiągać 

wyższe sprawności nie tylko pompy ciepła ale i urządzenia jako całości, poprzez 

zwiększenie wykorzystania ciepła wprowadzanego do układu w postaci paliwa, 

• Wykorzystanie co najmniej dwóch regulatorów o zmiennej szybkości działania 

zapewnia zmniejszenie amplitudy wahań temperatury czynnika chłodzącego silnik, nie 

doprowadzając w konsekwencji do częstych i nagłych przegrzań i przechłodzeń silnika, 

co znacząco wpływa na jego trwałość, 

• Zastosowanie wymienników lamelowo – rurowych z dodatkowym kolektorem pozwala 

zmniejszyć opory w układzie chłodniczym, a co za tym idzie podnieść wydajność i 

sprawność pracy układu, 

• Zastosowanie glikolu jako czynnika roboczego w instalacji przekazującej ciepło do 

odbiorników, pozwala znacznie obniżyć ilość czynnika chłodnicze w instalacji, 

 

W efekcie wszystkich działań przedstawionych w niniejszej rozprawie oraz działań 

dodatkowych, powstało urządzenie trigeneracyjne, którego zadaniem jest „produkcja” 

energii cieplnej, chłodniczej i elektrycznej. 

Opracowane urządzenie w formie trigeneratora zostało zamontowane na rzeczywistym 

obiekcie hotelowym, w którym pracuje od około półtorej roku. W 100 % pokrywa 

zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, natomiast zapotrzebowanie na ciepło do 

ogrzewania budynku jest pokrywane przez trigenerator w systemie biwalentnym przy 

wykorzystaniu istniejącej kotłowni gazowej. Zasilanie obiektu w moc chłodniczą, również 

odbywa się w systemie biwalentynym przy wykorzystaniu istniejącego agregatu „wody 

lodowej”. 

Efektywność pracy trigeneratora podczas pracy w trybie kogeneracji waha się w 

granicach 70 %. Podczas pracy w trybie chłodzenia efektywność wzrasta i w zależności od 

warunków zewnętrznych zawiera się w przedziale od 132 do 164 %. W przypadku pracy w 

trybie grzania efektywność, również w zależności od warunków zewnętrznych zawiera się 

w przedziale od 106 do 199 %. 
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12. Zdjęcia. 
 

Dla pełnego obrazu jak wygląda zbudowany trigenerator zamieszczono kilka fotografii. 

Pokazano również jak wyglądają poszczególne elementy urządzenia oraz gdzie i w jaki sposób 

są zamontowane. Fotografie przedstawiają także, etapy powstawania trigeneratora, od 

konstrukcji ramy sekcji dolnej po docelowy montaż na rzeczywistym obiekcie.  

 

 

 
Fotografia 8. Faza budowy, sekcja dolna, zamontowano silnik spalinowy, kompresor oraz generator na wspólnej ramie wraz 

z przekładnia pasową. 

 

Fotografia 8 przedstawia sekcję dolną trigeneratora w fazie budowy. Widzimy 

konstrukcję nośną dolnej sekcji, ramę silnika wraz zamontowanym silnikiem, przekładnią 

pasową, sprężarką oraz generatorem. Rama silnika wykonana jest z profili stalowych gorąco 

walcowanych, łączonych metodą spawania. Konstrukcję sekcji dolnej wykonano z blach 

stalowych krawędziowanych na zimno i skręcanych za pomocą śrub. 

Fotografia 9 przedstawia kolejny etap budowy trigeneratora polegający na 

zamontowaniu wymienników lamelowo – rurowych w sekcji górnej oraz skraplaczo – 

parowacza układu chłodniczego w sekcji dolnej. 
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Fotografia 9. Faza budowy w sekcji górnej zamontowano wymiennik lamelowo – rurowy główny. 

 

W kolejnym kroku budowy (fotografia 10) zamontowano w sekcji dolnej wymiennik 

odzysku ciepła ze spalin „suchy” oraz wymiennik odzysku ciepła ze spalin „mokry”. 

Dodatkowo w instalacji chłodniczej zamontowano i podłączono zbiornik ciekłego czynnika i 

elementy automatyki chłodniczej takie jak zawory zwrotne i dławiące. Włączono również w 

układ kompresor przy zastosowaniu specjalnych tłumików izolujących instalację od drgań 

kompresora. 
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Fotografia 10. Faza budowy, w sekcji dolnej zamontowano elementy układu chłodniczego, spalinowego i wodnego. 

 

Na fotografii 11 obserwujemy kolejne elementy, zamontowane i podłączone w dolnej 

sekcji trigeneratora. Są to między innymi takie elementy jak: wymiennik lamelowo – rurowy 

odzysku ciepła z komory silnika wraz z zaworem rozprężnym i zaworem elektromagnetycznym 

ocinającym. Ponadto zainstalowano fragmenty instalacji glikolowej chłodzenia silnika wraz 

zaworem trójdrogowym, regulującym temperaturę płynu chłodzącego silnik. Na zdjęciu 

widzimy również kolejne elementy układu wydechowego silnika w obrębie wymienników 

odzysku ciepła ze spalin. 
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Fotografia 11. Faza budowy, w sekcji dolnej zamontowano elementy układu chłodniczego, spalinowego i wodnego cd. 

 

Fotografia 12 przedstawia sekcję górną w fazie budowy. Zamontowano wentylatory 

główne wraz z blachami, które są jednocześnie elementami konstrukcji, zamykającymi górną 

sekcję od góry. Podłączono wymienniki lamelowo – rurowe odzysku ciepła z powietrza 

atmosferycznego do instalacji glikolowej. Wymienniki podłączono również do instalacji 

chłodniczej poprzez elektroniczny zawór rozprężny.  
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Fotografia 12. Faza budowy, w sekcji górnej zamontowano elementy układu wodnego, elektroniczny zawór rozprężny oraz 

wentylatory główne. 

 

Fazę budowy dolnej sekcji trigeneratora widzianą od strony rozrządu silnika 

spalinowego przedstawia fotografia 13. Widzimy na niej wymiennik płytowy odzysku ciepła 

ze spalin „suchy”, zawory trójdrogowe instalacji glikolowej, pompę główną układu chłodzenia 

silnika wraz filtrem i zaworem zwrotnym. 
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Fotografia 13. Faza budowy, widok sekcji dolnej: silnik spalinowy od strony rozrządu, pompa obiegu pierwotnego, zawory 

trójdrogowe obiegu pierwotnego, wymiennik płytowy „suchy” spalin. 

 

Na fotografii 14 przedstawiono sekcję dolną trigeneratora w fazie budowy od strony 

generatora widocznego na pierwszym planie. Oprócz generatora widzimy również zawór 

trójdrogowy „wysokiego parametru” za pośrednictwem którego ciepło transportowane jest do 

odbiorników, wymiennik płytowy odzysku ciepła z płaszcza wodnego silnika oraz 

termostatyczny zawór rozprężny wymiennika chłodzenia komory silnika wraz z 

poprzedzającym go zaworem elektromagnetycznym odcinającym. 
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Fotografia 14. Faza budowy, sekcja dolna, zamontowano zawór rozprężny chłodnicy komory, zawór trójdrogowy obiegu 

wtórnego, wymiennik płytowy cieczy chłodzącej silnik. 

 

Króćce przyłączeniowe „wysokiego” i „niskiego parametru” przedstawiono na 

fotografii 15. Jak możemy zauważyć mają one różną średnicę ze względu na to, iż „wysoki 

parametr” osiąga mniejszą moc cieplną przy większej ∆T co wymusza mniejszy przepływ, a 

„niski parametr” osiąga większą moc cieplną przy mniejszej ∆T co wymusza większy 

przepływ. Na drugim planie obserwujemy zawór trójdrogowy „niskiego parametru”,  

skraplaczo – parowacz układu chłodniczego, wymiennik płytowy przesyłu ciepła z 

„wysokiego” do „niskiego parametru”. 
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Fotografia 15. Faza budowy, sekcja dolna, zamontowano elementy układu chłodniczego, skraplaczo – parowacz, zawór 

trójdrogowy obiegu wtórnego, zawór rozprężny elektroniczny. Na pierwszym planie króćce przyłączeniowe 

niskiego i wysokiego parametru. 

 

Fotografia 16 przedstawia w dalszym ciągu sekcja dolną widzianą od strony montażu 

głównych elementów układu chłodniczego, poza kompresorem, który mieści się w środkowej 

części dolnej sekcji. Na pierwszym planie widzimy zbiornik cieczy, filt – odwadniacz, zawór 

czterodrogowy zawór rozprężny elektroniczny zasilający wymiennik płytowy, wziernik 

zamontowany na przewodzie cieczowym oraz zawór trójdrogowy wraz z fragmentami instalacji 

glikolowej „niskiego parametru”. Na drugim planie obserwujemy separator oleju, separator 

cieczy i zawory zwrotne. 
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Fotografia 16. Faza budowy, sekcja dolna, na pierwszym planie zbiornik cieczy, wziernik, zawór czterodrogowy, filtr – 

odwadniacz, zawór rozprężny, w głębi widoczny odolejacz i separator cieczy. 

 

Widok sekcji dolnej i górnej w fazie budowy ilustruje fotografia 17. Sekcja górna 

pokazana została tu od strony kolektorów chłodniczych i rozdzielaczy z dobrze widocznym 

elektronicznym zaworem rozprężnym. 
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Fotografia 17. Faza budowy, widok sekcji górnej i dolnej od strony układu chłodniczego. 

 

Montaż trigeneratora na obiekcie testowym przedstawia fotografia 18. Urządzenie 

pokazano od strony przyłączy „wysokiego” i „niskiego parametru”. Kolektory przyłączeniowe 

zaizolowano i obudowano płaszczem z blachy. Dalsza część instalacji łączącej trigenerator z 

budynkiem hotelowym łączy instalacja z rur preizolowanych ułożonych w gruncie. Na 

pierwszym planie, w dolnej części widoczny przyłącz gazowy. Z lewej strony górnej sekcji 

trigeneratora zainstalowano skrzynkę elektryczną przyłączeniową. 
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Fotografia 18. Montaż na obiekcie, na pierwszym planie agregat trigeneracyjny, przyłącz gazu oraz moduł przyłączeniowy 

wysokiego i niskiego parametru. 

 

Na fotografii 19 pokazano dalszą cześć kolektorów przyłączeniowych i widok 

urządzenia od strony montażu instalacji chłodniczej. 

 
 

 
Fotografia 19. Montaż na obiekcie, widok od strony modułów przyłączeniowych niskiego i wysokiego parametru oraz 

rozdzielnicy przyłączeniowej. 
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Fotografia 20 przedstawia trigenerator widziany częściowo od strony przyłączy ciepła i 

gazu oraz częściowo od strony rozrządu silnika spalinowego. Z prawej strony dolnej sekcji 

widoczne dwa wyjścia skroplin powstających na powierzchni lamel wymienników 

pozyskujących ciepło z powietrza atmosferycznego. 

 

 
Fotografia 20. Montaż na obiekcie, widok od strony odpływu skroplin i przyłącza gazu. 
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Fotografia 21. Montaż na obiekcie, widok od tyłu. 

 

Na fotografii 21 pokazano trigenerator częściowo od strony odpływu kondensatu, a 

częściowo od strony montażu kompresora układu chłodniczego w dolnej sekcji urządzenia. 
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Streszczenie 

 

„Zwiększenie sprawności trigeneracyjnego agregatu gazowego z zastosowaniem 

odzysku ciepła z silnika spalinowego” 

 

Autor: Mgr inż. Grzegorz Waryan 

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Dawid Taler 

Promotor pomocniczy: Dr inż. Jarosław Müller 

 

 Rozprawa doktorska podejmuje problematykę związaną z podnoszeniem sprawności 

trigeneracyjnych agregatów gazowych „produkujących” energię cieplną, chłodniczą i 

elektryczną w sposób skojarzony.  

Głównym celem rozprawy doktorskiej jest wykonanie rzeczywistego modelu agregatu 

trigeneracyjnego oraz jego testy i instalacja pilotażowa na rzeczywistym obiekcie, na bazie 

sporządzonej wcześniej koncepcji poszczególnych instalacji zabudowanych w urządzeniu 

testowym. Rozprawa doktorska zawiera także, analizę pracy agregatu trigeneracyjnego z 

odzyskiem ciepła skraplania pary wodnej zawartej w spalinach wydalanych z agregatu oraz 

analizę pracy z odzyskiem ciepła rozpraszanego przez korpus silnika i generatora. Porównano 

pracę trigeneracyjnego układu gazowego pracującego bez odzysku ciepła skraplania i 

wykorzystującego parę wodną jako dodatkowe źródło ciepła w zmiennych zewnętrznych 

warunkach atmosferycznych. 

Dodatkowym celem rozprawy doktorskiej jest opracowanie algorytmu sterowania 

poszczególnych elementów wykonawczych instalacji oraz agregatu gazowego jako całości, w 

celu optymalnego wykorzystania użytych do budowy urządzenia komponentów oraz 

zwiększenia efektywności pracy, trwałości i funkcjonalności urządzenia. 

W rozdziale 1 wprowadzono w tematykę i najważniejsze zagadnienia związane z 

budową i pracą pomp ciepła, a w szczególności gazowych agregatów trigeneracyjnych. 

W rozdziale 2 sprecyzowano cel i zakres pracy oraz postawiono tezy. 

W rozdziale 3 dokonano przeglądu literaturowego związanego z gazowymi agregatami 

oraz zaproponowano sposób własnego rozwiązania prototypowego. 

W rozdziale 4 przedstawiono założenia koncepcyjne budowy agregatu trigeneracyjnego 

w ujęciu ideowym, odnoszącym się zarówno do konstrukcji, jak i przepływu ciepła i mocy 

napędowej. 
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W rozdziale 5 opisano budowę agregatu, której głównymi sekcjami są: jednostka 

napędowa wraz z instalacją gazową, instalacja freonowa pompy ciepła z charakterystyką 

dolnego źródła ciepła, instalacja hydrauliczna chłodzenia silnika, instalacja hydrauliczna 

przekazywania ciepła i „chłodu” do odbiorników oraz instalacja zasilająco – sterująca. 

W rozdziale 6 scharakteryzowano w warunkach docelowej pracy, użyte do budowy 

trigeneratora urządzenia takie jak: silnik spalinowy, sprężarka układu pompy ciepła, prądnicę, 

wentylatory, wymienniki lamelowo – rurowe ciepła oraz wymienniki płytowe. 

W rozdziale 7 przedstawiono wygląd i charakterystyczne wymiary urządzenia. 

W rozdziale 8 sporządzono bilansy energetyczne poszczególnych urządzeń 

trigeneratora oraz bilansy energetyczne pracy całego urządzenia we wszystkich trybach pracy 

trigeneratora. 

W rozdziale 9 przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na zbudowanym i 

zainstalowanym prototypie trigeneratora. Badania przeprowadzono z użyciem układu 

akwizycji danych zainstalowanego na obiekcie pilotażowym we wszystkich trybach pracy 

urządzenia. 

W rozdziale 10 krótko scharakteryzowano natężenie hałasu wytwarzane przez pracujący 

trigenerator. 

W rozdziale 11 potwierdzono postawione tezy rozprawy oraz sformułowano 

najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych badań z których najważniejsze to:  

• Zwiększenie końcowej sprawności urządzenia o 9 % poprzez odzysk ciepła z 

korpusu silnika spalinowego i generatora, 

• Zwiększenie końcowej sprawności urządzenia o 7 % poprzez odzysk ciepła 

skraplania pary wodnej zawartej w spalinach, 

• zwiększenie stopnia wykorzystania paliwa pierwotnego o około 16 %, 

• zwiększenie wydajności cieplnej urządzenie o około 7 kW, 

• uzasadniona energetycznie jest praca trigeneratora w warunkach występowania 

oszronienia wymienników dolnego źródła, 

• utrzymywanie stałego, nominalnego obciążenia silnika spalinowego poprzez 

dostosowywanie poziomu produkcji energii elektrycznej wpływa na poprawę 

trwałości silnika, sprawności cieplnej oraz funkcjonalności trigeneratora. 

W rozdziale 12 przedstawiono fotografie z przebiegu prac montażowych samego 

trigeneratora oraz jego montażu na obiekcie pilotażowym. 
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"Increasing the efficiency of a trigeneration gas unit with the use of heat 

recovery from the internal combustion engine" 

Author: Mgr inż. Grzegorz Waryan 

Scientific Supervisor : Prof. dr hab. inż. Dawid Taler 

Auxiliary promoter : Dr inż. Jarosław Müller 

 

 The doctoral dissertation addresses the matters related to increase of the efficiency of 

trigeneration gas aggregates "producing" heat and cooling energy along with electricity in a 

combined manner.  

The main objective of the dissertation is to develop the actual model of a trigeneration 

unit and its testing with pilot installation on a real facility, based on a previously prepared 

concept of the individual installations built in the test device. This doctoral dissertation also 

includes an analysis of the work of a trigeneration unit with the recovery of the condensation 

heat of water vapor contained in the exhaust gases discharged from the unit and an analysis of 

the work with the recovery of heat dissipated by the engine and generator body. A comparison 

was made between a trigeneration gas system operating without condensation heat recovery 

and using steam as an additional heat source under varying outdoor atmospheric conditions. 

A secondary objective of the dissertation was to develop a control algorithm for 

individual actuators of the installation and the gas aggregate as a whole, in order to optimise 

the use of the components used in the construction of the device and to increase its efficiency, 

durability and functionality. 

Chapter 1 introduces the subject and the most important matters related to the 

construction and operation of heat pumps, in particular gas trigeneration units. 

Chapter 2 specifies the purpose and scope of the work and formulates theses. 

Chapter 3 presents a literature review related to gas aggregates and proposes a method 

for won prototype solution. 

Chapter 4 presents the conceptual framework for the construction of the trigeneration 

unit in ideological terms, relating to both the design and the heat flow and driving power. 

Chapter 5 describes the construction of the aggregate, the main sections of which are: a 

drive unit with gas installation, freon installation of a heat pump with the characteristics of a 
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lower heat source, hydraulic installation of engine cooling, hydraulic installation of heat and 

"cold" transfer to receivers, and power supply and control installation. 

Chapter 6 describes the devices used for the construction of the trigenerator in the target 

operation conditions, such as: internal combustion engine, compressor of the heat pump system, 

generator, fans, lamella-tube heat exchangers and plate heat exchangers. 

Chapter 7 shows the appearance and characteristic dimensions of the device. 

Chapter 8 presents energy balances of individual trigenerator devices and energy 

balances of the operation of the entire device in all trigenerator operation modes. 

Chapter 9 presents the results of tests carried out on the constructed and installed 

trigenerator prototype. The tests were carried out with the use of the data acquisition system 

installed on the pilot facility in all operating modes of the device. 

Chapter 10 briefly characterizes the noise level produced by a working trigenerator. 

Chapter 11 confirms the theses of the dissertation and formulates the most important 

conclusions from the conducted research, the most important of which are: 

• increase the final efficiency of the unit by 9% by recovering heat from the 

combustion engine body and generator, 

• increase the final efficiency of the unit by 7% by recovering the condensation 

heat of the water vapour contained in the flue gases, 

• increase in the use of primary fuel of approximately 16 %, 

• increase in the thermal output of the unit by approximately 7 kW, 

• the operation of the trigenerator under conditions of frost in the lower source 

heat exchangers is energy justified, 

• maintaining a constant nominal load of the internal combustion engine by 

adjusting the level of electricity production improves engine durability, thermal 

efficiency and the functionality of the trigenerator. 

Chapter 12 presents photographs from the course of assembly works of the trigenerator 

itself and its assembly on the pilot facility. 
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