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Tabela 1 Podstawowe wymagane wielkości gwarantowane dla Jednostki Wytwórczej o mocy ok. 0,800 MWe 

Lp. Nazwa Jednostka 
Wymagane 
parametry 
kontrolne 

Wymagane 
parametry 

gwarantowane 
Uwagi 

1 
Strumień energii chemicznej w 
paliwie w odniesieniu do wartości 
opałowej gazu 

MW <2,000  
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

2 

Znamionowa moc cieplna (odzysk 
ciepła do miejskiego systemu 
ciepłowniczego i innych instalacji) 
dla jednostki wytwórczej przy 
określonej temperaturze wody 
sieciowej 

MWt <1,100 
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

3 

Znamionowa moc elektryczna 
brutto dla jednego zespołu 
wytwórczego (licznik energii el. na 
zaciskach generatora) 

MWe 

nie mniej 
niż: 0,799 

Ale nie 
więcej niż 

0,850) 

  

4 

Sprawność elektryczna brutto dla 
100% obciążenia wytwórczego 
(liczniki energii elektrycznej na 
zaciskach generatora) do energii 
chemicznej w paliwie (liczone do 
wartości opałowej) 

% 
>41,50 
42,00 

Dopuszcza się 
spadek 
sprawności o 
0,5p.p./rok 

Sprawność elektryczna przy 
temperaturze spalin za II wymiennikiem 
ciepła w układzie odzysku ciepła w 
wysokości nie większej niż 90°C, przy 
spełnieniu wymagań środowiskowych 
oraz uwzględnieniem normy  
ISO3046 – 1 

Podane moce i sprawności podane są 
przy temperaturze spalin w układzie 
odzysku ciepła w wysokości nie mniej 
niż 120°C 

 

5 

Sprawność cieplna  brutto dla 
100% obciążenia wytwórczego 
(liczniki ciepła po stronie wtórnej 
wymienników) do energii 
chemicznej w paliwie (liczone do 
wartości opałowej) 

% >45,00 

Dopuszcza się 
spadek 
sprawności o 
1p.p./rok 

Sprawność cieplna  przy temperaturze 
spalin w układzie odzysku ciepła w 
wysokości nie większej niż 90°C, przy 
spełnieniu wymagań środowiskowych 
oraz uwzględnieniem normy 
ISO3046 - 1 

6 

Sprawność całkowita jednostki 
wytwórczej liczona jako stosunek 
uzyskanej energii użytecznej 
(licznik energii cieplnej na wyjściu 
z jednostki wytwórczej oraz licznik 
energii el. brutto) do energii 
chemicznej paliwa gazowego 
(liczonej do wartości opałowej)  
w zakresie 50-100% obciążenia 

% >87% 

Dopuszcza się 
spadek 
sprawności o 
1p.p./rok 

Sprawność całkowita  przy 
temperaturze spalin w układzie odzysku 
ciepła w wysokości nie większej niż 
90°C, przy spełnieniu wymagań 
środowiskowych oraz uwzględnieniem 
normy 
ISO3046 - 1 

7 

Średnioroczne zapotrzebowanie 
na moc do pokrycia potrzeb 
własnych napędów  i urządzeń 
Instalacji Pomocniczych  Jednostki 
Wytwórczej przy 100% obciążeniu  

kW <40  kW 
Nie dopuszcza 
się zmian 

Wszystkie urządzenia i odbiory 
elektryczne zużywające na en-el na 
potrzeby własne JW. opomiarować. 

8 
Minimalna roczna dyspozycyjność 
JW.  (minimalna RDysp) 

godzin 8200 
Nie dopuszcza 
się zmian 

Minimalna roczna dyspozycyjność 
agregatu kogeneracyjnego 

 


