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Rozwiązanie BGP Siemens SCC-800 2x1

Konfiguracja duo bloku gazowo – parowego

• 2x Turbozespół gazowy (SGT-800)

• 2 x Kocioł odzyskowy (dwu-ciśnieniowy, zasilany 

spalinami z turbiny gazowej)

• 1 x Turbozespół parowy (upustowo-kondensacyjny;  

upusty pary procesowej 1,2MPa i 0,4MPa i pary dla celów 

zasilania wymienników ciepłowniczych w wysokosprawnej 

kogeneracji).

• 1 x Chłodnia wentylatorowa

Paliwo

• Podstawowe: gaz ziemny grupy Ln,

• Pomocnicze: gaz ziemny grupy E

Blok opalany będzie podstawowo gazem 

zaazotowanym dostarczanym z lokalnych kopalni 

Dębno i Międzychód o cenach znacznie niższych w 

stosunku go gazu systemowego E.



© Siemens 2017

Page 3 October 2017 PG Sales

Elektrociepłownia Gorzów
Blok gazowo-parowy  SCC8002x1

Moc elektryczna   138MWe

Moc  cieplna         90MWt

Wysokie parametry bloku przy pracy z 

częściowym obciążeniem

Technologia zapewniająca wysoką 

elastyczność eksploatacji bloku oraz 

krótki czas rozruchu 

Wyjątkowa  elastyczność paliwowa: 

paliwo podstawowe gaz ziemny 

zaazotowany (N2>52%)  alternatywnie 

gaz ziemny wysokometanowy

Sprawność  EC netto   ~ 84%

Zastosowanie najnowocześniejszej 

technologii turbiny gazowej klasy 

50MW

Redukcja emisji CO2 17 416Mg/rok

Emisja  CO2 ~520g/kWh
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Realizacja ECG-01
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Realizacja ECG-01
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SGT-800 Klasyczna konfiguracja

Wlot powietrza

Wylot spalin

Generator

Dimensions depending on configuration. Package dimensions exclude inlet filter 

housing and exhaust stack. For power generation, the AC generator is included. 

Maszynownia

Pomieszczenie 

pomocnicze 

Układ w większości wstępnie zmontowany

Turbina wraz z przekładnią zamontowane są na jednej 

podstawie, bądź z przekładnią bezpośrednio na 

fundamencie.

 Modularny i  modyfikowalny projekt układu

 Łatwy transport i instalacja

 Serwis na miejscu wewnątrz modułu
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Układ gazowo-parowy SCC-800 2x1

Elektrociepłownia na bazie turbiny SGT-800

Ponad 56.5% sprawności w układzie gazowo-parowym

Doskonała do zastosowań w kogeneracji i 

układach kombinowanych

153.7 MW 

56.7 %

Lider rynku rozwiązań gazowo-parowych w swoim 

przedziale mocy

 Ponad 50% udział w rynku w ciągu ostatnich 5 lat

Świetne osiągi układów gazowo-parowych

 Jedna bądź więcej turbin SGT-800 stanowi serce 

wydajnego układu gazowo-parowego

 CC 1x1: 75.9 MW sprawność 56.0% 

efficiency

 CC 2x1: 153.7 MW sprawność 56.7%

w 2 ciśnieniowym układzie bez przegrzewu

 Elastyczne układy do wsparcia sieci - szybki start i 

elastyczna regulacja 
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SGT-800

Ciągły postęp w kwestii wielopaliwowości

 Szeroki zakres paliw dla DLE (Dry Low Emission)

 Turbina niewrażliwa na zmiany w składzie gazu

 Solidny i elastyczny dwupaliwowy system DLE z 

możliwością zmiany paliwa podczas pracy

 Liczba Wobbe’ego w zakresie 22-75 MJ/Nm3

 Możliwość spalania wodoru, H2 + CO (gaz 

syntezowy m.in. ze zgazowania węgla, inne gazy)

 Niewielki wpływ na środowisko

 Zdolny do jednocyfrowych wartości emisji Nox i CO

Komora 

pierścieniowa

30 palników DLE 

Palnik Paliwo NOx
@ 15% O2

CO
@ 15% O2

Gazowy Gaz ziemny ≤ 15-20 ppmv ≤ 5 ppmv

Dwupaliwowy
Gaz ziemny ≤ 15 -20 ppmv ≤ 5 ppmv

Diesel Nr 2 ≤ 42-74 ppmv ≤ 5 ppmv
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SST-400

Sprawdzona technologia do wielu zastosowań

Podstawowe parametry

Key Specifications
• Moc do 60 MW(e)

• Para świeża

Ciśnienie: ≤ 140 bar 

Temperatura: ≤ 540 ºC 

• Para wylotowa

Układ przeciwprężny: ≤ 25 bar 

Układ kondensacyjny:≤ 0.3 bar 

 Typowe zastosowania: elektrownie przemysłowe, 

biomasowe, elektrociepłownie, układy gazowo 

parowe, odzysk ciepła odpadowego

 Pojedynczy kadłub – kompaktowy układ 

ogranicza wymagania przestrzenne

 Wysoka niezawodność  i sprawny serwis –

konserwacja , naprawa, poprawa osiągów

 Sprawdzona technologia – niskie koszty 

utrzymania, możliwość zdalnego sterowania i 

monitoringu

 Krótki czas dostaw – układ wstępnie zmontowany
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Korzyści z rozwiązania BGP w oparciu o duo-blok

(2 x turbiny gazowe, 2 x kotły odzyskowe, 1 x turbina parowa)

• Optymalizacja pracy bloku w okresie letnim oraz okresach przejściowych – ograniczenie 
ruchu BGP w trybie kondensacji w okresie letnim (odstawienie jednej turbiny gazowej).

• Poprawa wskaźników efektywności inwestycji poprzez zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej w wysokosprawnym skojarzeniu – maksymalizacja ilości „żółtych 
certyfikatów” generowanych przez projekt. 

• Zapewnienie elastyczności pracy bloku w układzie dwóch turbozespołów gazowych w 
szczególności utrzymanie wysokiej sprawność produkcji energii elektrycznej w 
częściowych obciążeniach bloku.

• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – zapewnienie ciągłości produkcji ciepła dla 
potrzeb grzewczych w przypadku awarii jednej turbiny gazowej.
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Korzyści w spektrum całego projektu i jego wpływ na 

przyszłościowe rozwiązania dla krajowego sektora 

ciepłowniczego
• Wzorowa , partnerska współpraca z grupą PGE  (Klient Strategiczny). 

• Optymalne i strategicznie ważne wykorzystanie krajowych zasobów gazu zaazotowanego.

• Wysokosprawna Kogeneracja spełniająca kompleksowo wymagania UE (w tym pakiet zimowy) 
będąca niezawodnym i ekologicznym źródłem zasilania w ciepło dla miasta Gorzów i okolic.

• Znaczna redukcja tzw. niskiej emisji  - substancji szkodliwych do otoczenia w regionie 
gorzowskim oraz w bilansie krajowym. 

• Elastyczny, sprawny, ekologiczny i dyspozycyjny – Duoblok gazowo-parowy.

• Ponad 60 firm z Polski uczestniczyło w budowie Duobloku gazowo-parowego w Gorzowie 
(wsparcie polskich przedsiębiorstw).

• Możliwość powielania tego typu sprawdzonej wysokosprawnej Kogeneracji w innych rejonach 
Polski również z wykorzystaniem szerkiej elastyczności paliwowej turbin gazowych firmy 
Siemens.
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