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Wodociągi Chrzanowskie eksploatują 
4 oczyszczalnie ścieków, z których naj-
większą jest Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Chrzanowie, przystosowana 
do przyjmowania 35 000 m3 ścieków, 
także 6 własnych głębinowych ujęć 
wody, 3 stacje uzdatniania, 17 hydro-
forni oraz 31 przepompowni i tłoczni 
ścieków. Eksploatujemy sieć wodocią-
gową o długości niemal 1200 km oraz 
sieć kanalizacyjną o długości przeszło 
500 km. Działalność w zakresie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, prowadzona 
jest na terenie trzech gmin: Chrzanów, 
Libiąż i Trzebinia.

Od szeregu lat inwestujemy i wyko-
rzystujemy w swoim „miksie” energe-
tycznym energię wytworzoną z odna-
wialnych źródłach energii. Obecnie 
eksploatujemy 54 obiektowe instalacje 
elektryczne niskiego napięcia oraz 11 
instalacji średniego napięcia od 6 do 
20 kV, dwa kogeneratory biogazowe, 
5 instalacji fotowoltaicznych. W związku 
z wiekiem niektórych eksploatowanych 
urządzeń energetycznych, prowadzimy 

ciągłe prace modernizacyjne rozdzielni 
średniego napięcia na obiektach gospo-
darki wodno-ściekowej, polegające na 
wymianie transformatorów rozdziel-
czych, całych rozdzielni elektrycznych 
oraz pojedynczych elementów łączenio-
wych. W 2022 roku na naszym najwięk-
szym ujęciu wody „LECH” w Trzebini 
Sierszy z powodu planowanej zmiany 
napięcia zasilającego ze strony OSD 
z 6 kV na 15 kV zostanie całkowicie zmo-
dernizowana rozdzielnia oraz zostanie 
wymieniony transformator.

Aby ograniczać zużycie energii elek-
trycznej, na bieżąco optymalizowane 
są procesy technologiczne związane 
z oczyszczaniem ścieków, wymieniane 
są również energochłonne urządzenia, 
w tym dmuchawy i pompy w oczyszczal-
niach na urządzenia o znacznie wyższej 
sprawności i mniejszym poborze ener-
gii. Najbardziej energochłonne procesy, 
w tym procesy biologicznego oczysz-
czania ścieków, zostały opomiarowane 
indywidualnymi licznikami energetycz-
nymi i zostały włączone do nadrzędnego 
systemu SCADA. Od połowy 2020 r. sys-
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elektrycznej poprzez optymalizację 
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O tym, jak ważne jest ograniczanie zużycia energii elektrycznej przeznaczonej 
na procesy technologiczne w przedsiębiorstwach wodociągowych wie 
niemal każdy eksploatator. Wciąż poszukujemy rozwiązań, które znacząco 

przyczynią się do oszczędności w sektorze energetycznym, tym samym utrzymując 
efektywność procesów na wysokim i wydajnym poziomie. W tym obszarze nie 
ma rozwiązań idealnych, istnieje natomiast szereg narzędzi i sposobów, poprzez 
których zastosowanie pojawia się możliwość wygenerowania oszczędności. Klu-
czowym jest zapewne zoptymalizowanie energochłonnych procesów, zarówno 
oczyszczania ścieków, jak również ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. 
Prowadzone inwestycje w obszarze energetycznym, zakładające produkcję własnej 
energii elektrycznej na potrzeby związane z działalnością, są nie tylko wyzwaniem, 
ale przede wszystkim kierunkiem, w którym wiele przedsiębiorstw obecnie podąża. 
Mając na uwadze, iż „konsumpcja” energii elektrycznej stanowi istotny wskaźnik 
benchmarkingowy spółek wodociągowych, należy wciąż podejmować działania 
zmierzające do ograniczania zużycia i poszukiwania nowych rozwiązań w sektorze 
energetycznym.
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tem bilansuje w sposób on-line zużycie energii przezna-
czonej na napowietrzanie reaktorów biologicznych, prze-
pompowywanie ścieków oraz recyrkulację zewnętrzną 
i wewnętrzną. To te sekwencje odpowiadają za zużycie 
ok 60÷70% całkowitej ilości energii elektrycznej niemal 
każdej oczyszczani ścieków. Dogłębna analiza parame-
trów technologicznych pracy oczyszczalni (stężenie tlenu 
rozpuszczonego, ilość i jakość osadu czynnego, ładunek 
organiczny w ściekach dopływających do części biolo-
gicznej itp.) i porównywanie tych wartości z jednostko-
wym poborem energii elektrycznej, stanowi kluczowy 
mechanizm dla obszaru optymalizacji. SCADA w tym 
zakresie stanowi ważne narzędzie, dzięki któremu pro-
cesy biologiczne są pod większą kontrolą, również w sze-
roko pojętym aspekcie energetycznym. Optymalizacja 
procesów technologicznych, zarówno w oczyszczalniach, 
jak i w obiektach gospodarki wodnej jest niezwykle istot-
nym działaniem, które w sposób bezpośredni przyczynia 
się do zmniejszenia energochłonności całych obiektów 
infrastruktury.

Historycznie, w naszej spółce pierwszym źródłem 
energii elektrycznej ze źródła odnawialnego (OZE) były 
oddane do użytku w roku 2000 agregaty prądotwórcze 
zasilane biogazem uzyskiwanym w procesie fermenta-
cji osadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
w Chrzanowie. Były to dwa generatory polskiej produk-
cji AutoGaz stworzone na silnikach SW680 o sumarycz-
nej mocy elektrycznej 160 kW. Co więcej, były to jedne 
z pierwszych urządzeń zastosowanych w krajowych 
oczyszczalniach, w których odzyskiwane było ciepło 
z chłodzenia silników spalinowych oraz bezpośrednio 
z chłodzenia spalin. Od roku 2000 znaczna część energii 
cieplnej pozyskanej w ten sposób była wykorzystywana 
do procesów technologicznych oraz służyła do ogrzewa-
nia pomieszczeń socjalnych i technologicznych na tere-

nie oczyszczalni. W związku z eksploatacją źródeł OZE 
przedsiębiorstwo posiadało koncesję na wytwarzanie 
energii, a następnie, po zmianie przepisów, zostaliśmy 
wpisani do rejestru wytwórców energii w małej insta-
lacji. Do trzeciego kwartału 2017 r. przedsiębiorstwo za 
wytworzoną energię uzyskiwało tzw. zielone certyfikaty, 
które następnie były sprzedawane na Towarowej Gieł-
dzie Energii.

Od czwartego kwartału 2017 do końca maja 2018 
roku w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, 
prowadzone były prace modernizacyjne całego ciągu 
biogazowego. W ramach inwestycji, której łączny koszt 
wyniósł 3,1 mln złotych, wykonano m.in. zbiornik bio-
gazu, odsiarczalnię, a także zabudowano zespół dwóch 
kogeneratorów biogazowych. Obecnie generatory osią-
gają sumaryczną moc maksymalną 200 kW i cechują 
się bardzo wysoką sprawnością energetyczną i cieplną. 
Po modernizacji wytwarzana energia elektryczna rów-
nież jest w całości zużywana na potrzeby własne oczysz-
czalni. Niestety, w myśl zapisów ustawy z 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 44 ust. 6) 
w związku z modernizacją instalacji OZE nie przysługuje 
nam już wsparcie w formie zielonych certyfikatów.

W oczyszczalni w Chrzanowie w wyniku fermentacji 
metanowej pozyskujemy około 2500÷3000 m3 biogazu 
na dobę. Głównym substratem dla bakterii metano-
wych w komorach fermentacyjnych są osady powstające 
w wyniku procesów technologicznych. Bywa jednak, 
że ich ilość lub kaloryczność jest niewystarczająca, 
w wyniku czego fermentacja jest mniej efektywna, co 
z kolei przekłada się na mniejszą produkcję biogazu. By 
zwiększyć wydajność produkcji, a także ilość wytwarza-
nej własnej energii elektrycznej, w 2019 roku Wodociągi 
Chrzanowskie wystąpiły do Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie z wnioskiem o udzielenie zgody na przyj-

Fot. 1 Kogeneratory biogazowe 
w Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Chrzanowie
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mowanie odpadów do przetwarzania na instalacjach. 
W 2020 roku otrzymaliśmy prawomocną decyzję zezwa-
lającą na przyjmowanie 24 kodów odpadów, głównie 
z produkcji spożywczej i mięsnej. Odpady, wraz z osa-
dami ściekowymi i osadem nadmiernym, są poddawane 
fermentacji metanowej w WKFz. Efektem przyjmowania 
odpadów z zewnątrz jest zauważalny wzrost produkcji 
biogazu o lepszej kaloryczności i większej procentowej 
zawartości samego metanu. Na rys. 1 przedstawiono 
miesięczną produkcję energii elektrycznej w agregatach 
biogazowych na przestrzeni lat 2016–2020. Od maja 
roku 2018 widać wyraźny wzrost produkcji własnej ener-
gii elektrycznej, co ma bezpośredni związek z urucho-
mieniem nowych jednostek kogeneracyjnych w chrza-
nowskiej oczyszczalni.

Rys. 1 Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji biogazowej 
w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie

Na rys. 2 przedstawiono procentowy udział źródeł 
zasilania chrzanowskiej oczyszczalni, w tym energii 
własnej wyprodukowanej oraz zakupionej od zewnętrz-
nego dostawcy z podziałem na miesiące w roku 2020. 
Charakterystyczny dla tego rodzaju instalacji jest spa-
dek generacji energii w okresie zimowym, spowodowany 
niedoborami biogazu, a także koniecznością częściowego 
wykorzystania biogazu do celów grzewczych.

Rys. 2 Udział źródeł zasilania GOŚ w Chrzanowie w 2020 roku

Początki eksploatacji źródeł odnawialnych pod 
postacią instalacji fotowoltaicznych w Wodociągach 
Chrzanowskich sięgają roku 2010, w którym z baterii PV 
po raz pierwszy uzyskano energię do zasilania urządzeń 
telemetrycznych na zbiornikach wody pitnej w miejsco-

wości Bolęcin i Płaza. Następnie w roku 2017 powstała 
elektrownia fotowoltaiczna o mocy 40 kW na terenie 
oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy, w roku 2019 
bliźniacza instalacja, również o mocy 40 kW, na tere-
nie oczyszczalni ścieków w Libiążu „B” i w tym samym 
roku małe instalacje dachowe na terenie stacji uzdatnia-
nia wody w miejscowości Bolęcin (5,4 kW) oraz w Lgo-
cie (6,6 kW). Obecnie trwają ostatnie prace rozruchowe 
instalacji dachowej PV o mocy ok 50 kW na terenie Gru-
powej Oczyszczalni ścieków w Chrzanowie i przygoto-
wania do montażu kolejnych instalacji w pozostałych 
obiektach. Obecnie spółka posiada instalacje PV różnych 
producentów oraz różnej mocy nominalnej, instalacje 
składają się zarówno z mono – jak i polikrystalicznych 
paneli:

 — Oczyszczalnia ścieków Chrzanów: instalacja 
dachowa, moc 50 kW, panele monokrystaliczne 
400 W × 124 szt.

 — Oczyszczalnia ścieków Trzebinia Siersza: instalacja 
gruntowa, moc 40 kW, panele polikrystaliczne 
265 W × 150 szt.

 — Oczyszczalnia ścieków Libiąż „B”: instalacja 
gruntowa, moc 40 kW, panele monokrystaliczne 
300 W × 132 szt.

 — SUW Bolęcin: instalacja dachowa, moc 5,4 kW, 
panele polikrystaliczne 270 W × 20 szt.

 — SUW Lgota: instalacja dachowa, moc 6,6 kW, panele 
polikrystaliczne 275 W × 24 szt.

Nasze instalacje fotowoltaiczne składają się z podob-
nych elementów, opisowi szczegółowemu zostanie jed-
nak poddana instalacja PV zainstalowana na terenie 
Oczyszczalni Ścieków w Trzebini–Sierszy. Jest to nasza 
najstarsza jednostka, zainstalowana w roku 2017 i z niej 
pochodzi najwięcej danych pomiarowych dotyczących 
produkcji energii. Na rys. 3 przedstawiono miesięczną 
produkcję energii elektrycznej z instalacji PV w oczysz-
czalni Trzebinia–Siersza. Produkcja rok do roku jest 
wyrównana z wyraźnym spadkiem w okresach jesień–
zima–wiosna.

Rys. 3 Produkcja energii elektrycznej w instalacji PV zainstalo-
wanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Trzebini–Sierszy, 
2017–2020

Na wykresie na rys. 4 przedstawiono procentowy 
udział źródeł zasilania oczyszczalni ścieków w Trzebini – 
Sierszy z podziałem na miesiące w roku 2020.
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Rys. 4 Procentowy udział zasilania Oczyszczalni Ścieków w Trze-
bini–Sierszy, rok 2020

Instalacja składa się ze 150 paneli polikrystalicz-
nych firmy Boviet BVM6610P o mocy jednostkowej 
265 Wp, inwertera Huawei model SUN 2000 36kTL 
o mocy 40 kW, urządzeń zabezpieczających po stronie 
napięcia DC i AC. Instalacja poprzez rozłącznik bez-
piecznikowy jest podłączona równolegle do zasilania nN 
oczyszczalni. Instalacja PV jest wyposażona w zabez-
pieczenia m.in. od pracy wyspowej, od generacji mocy 
na wyłączoną sieć OSD. Wyprodukowana energia prze-
kształcana przez inwerter trójfazowy na napięcie prze-
mienne o parametrach energetycznej sieci odbiorczej. 
Całość instalacji jest podpięta do istniejącej instalacji 
elektrycznej obiektu w celu wykorzystania wytworzonej 
energii na potrzeby własne. Falownik został zamonto-
wany na dedykowanej do tego konstrukcji umiejsco-
wionej na konstrukcji nośnej paneli fotowoltaicznej. 
Rozdzielnica AC jest zamontowana w pomieszczeniu roz-
dzielni nN oczyszczalni. Instalacja została podzielona na 
2 pola modułów złożonych łącznie z 8 łańcuchów paneli. 
Panele na konstrukcji ustawione są w konfiguracji pio-
nowej pod kątem 30° w dwóch rzędach – jeden nad dru-
gim. Falownik posiada 4 regulatory MPPT, które opty-
malizują produkcję energii elektrycznej ze słońca.

Instalacja posadowiona jest bezpośrednio na grun-
cie z zastosowaniem systemowych dedykowanych 

konstrukcji odpowiednich dla instalacji gruntowych. 
Konstrukcja montażowa zbudowana z zimnogiętych 
kształtowników stalowych ocynkowanych ogniowo, 
aluminiowych klamer montażowych, śrub ze stali nie-
rdzewnej gat. A2. System składa się z dwóch stołów 
o długości 43 oraz 36 m, na każdym są zamontowane 
2 panele w pionie i odpowiednio po 43 oraz 36 w pozio-
mie. Panele są ustawione pod kątem 30°. Zostały one 
umiejscowione na stalowych ceownikach montażowych 
przytwierdzonych klemami do profili.

Inwerter (falownik) przetwarza napięcie stałe, 
wyprodukowane przez panele fotowoltaiczne na napię-
cie przemienne. Zastosowany w instalacji fotowoltaicznej 
inwerter, oprócz swojej podstawowej funkcji przetwarza-
nia napięcia stałego na przemienne, zabezpiecza instala-
cję PV przed działaniem nieprawidłowych parametrów 
sieci zewnętrznej. W przypadku zaniku napięcia w sieci 
zewnętrznej inwerter wyłączą produkcję energii i odłą-
czą się od sieci zewnętrznej.

Kolejnymi większymi instalacjami fotowoltaicznymi 
w Wodociągach Chrzanowskich są instalacje w Oczysz-
czalni Libiąż „B” oraz GOŚ w Chrzanowie, która obecnie 
jest w fazie rozruchu.

Eksploatowane przez nas instalacje fotowoltaiczne 
są urządzeniami niewymagającymi specjalnych nakła-
dów podczas eksploatacji. Jak dotąd są to układy zupeł-
nie bezawaryjne.

Obecnie procentowy udział energii w bilansie rocz-
nym, ze źródeł odnawialnych w obiektach Wodociągów 
Chrzanowskich kształtuje się następująco:

 — Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów – 55,5%;
 — Oczyszczalnia Ścieków Trzebinia–Siersza – 10,0%;
 — Oczyszczalnia ścieków Libiąż „B” – 9,7%;
 — SUW Lgota – 14,2%;
 — SUW Bolęcin – 1,8%.

Dzięki systematycznym inwestycjom w budowę źródeł 
odnawialnych, jak również poprzez szereg działań zwią-
zanych z optymalizacją procesów technologicznych, ilość 
pozyskanej w ten sposób energii elektrycznej osiągnęła 
w roku 2020 poziom 15,4% w stosunku do całego zapo-

Fot. 2 Instalacja fotowoltaiczna 
na Oczyszczalni Ścieków 
w Trzebini–Sierszy
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trzebowania na energię elektryczną wszystkich obiektów 
w spółce. Szacujemy, że w roku 2021 będzie to ponad 16%. 
Wykres na rys. 5 przedstawia udział energii odnawialnej 
w całości zużycia energii elektrycznej na wszystkich obiek-
tach eksploatowanych przez Wodociągi Chrzanowskie.

Rys. 5 Procentowy udział energii własnej w odniesieniu do całkowi-
tego zużycia

Łącznie we wszystkich mikroelektrowniach produ-
kujących własną energię elektryczną w obiektach Wodo-
ciągów Chrzanowskich Sp. z o.o., w tym z baterii foto-
woltaicznych oraz kogeneracji biogazowej w 2020 roku 
wytworzono 1 186 604 kWh zielonej energii (1,187 MWh) 
co w ogólnym bilansie całkowitego zużycia ener-
gii w przedsiębiorstwie wynosi 15,4%. Dla porówna-
nia, w analogicznym okresie 2019 roku całkowita ilość 
wyprodukowanej energii we wszystkich mikro instala-
cjach wyniosła 1 034 929 kWh (1,035 MWh), co stano-
wiło 13% udziału, a rok wcześniej niespełna 10%. Łączne 
zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na energię elektryczną 
(w tym zakupioną oraz wyprodukowaną) w 2020 roku 
wyniosło 7,714 MWh, w roku poprzednim 7,891 MWh, 

a więc całkowite zużycie w 2020 roku spadło o 2,24%. 
Podjęte działania w obszarze energetycznym mają 
w kolejnych latach przyczyniać się do dalszego obniżania 
zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa.

Z perspektywy czasu, obserwując ilość energii elek-
trycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznych, 
wynika, że średnio z 1 kW mocy zainstalowanej otrzy-
mujemy rocznie ok. 1000 kWh energii elektrycznej. Moc 
wszystkich źródeł energii elektrycznej w Wodociągach 
Chrzanowskich obecnie wynosi 0,964 MW i zbliża się do 
granicy 1 MW, po przekroczeniu której, w myśl ustawy 
o podatku akcyzowym, będziemy zobowiązani do obli-
czania i zapłaty podatku akcyzowego od wygenerowa-
nej energii we wszystkich instalacjach, tj. PV, z biogazu, 
ze wszystkich agregatów prądotwórczych stacjonarnych 
i przewoźnych zasilanych benzyną i olejem napędowym.

Wszystkie procesy technologiczne, od ujęcia wody 
ze źródła, poprzez jej uzdatnienie i dystrybucję, a także 
wszelkie procesy prowadzone w oczyszczalniach ścieków 
wymagają dostarczenia znacznej ilości energii elektrycznej. 
Koszt związany z zakupem energii stanowi znaczący udział 
w kosztach całkowitych funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
w sposób bezpośredni wpływa także na kształt końcowy 
taryfy. Ceny energii elektrycznej zakupowanej od zewnętrz-
nych dostawców stale rosną. W naszym przedsiębiorstwie 
w ostatnim czasie cena zakupowanej energii elektrycznej 
wzrosła o niemal 40%, co wymusiło podjęcie dalszych dzia-
łań zmierzających do oszczędności w obszarze energetycz-
nym. Poprzez optymalizację procesów w oczyszczalniach 
i na stacjach uzdatniania wody, a także bieżącą wymianę 
energochłonnych urządzeń na nowocześniejsze o większej 
sprawności oraz inwestycje w odnawialne źródła energii, 
dążymy do znacznego ograniczenia zużycia energii w przy-
szłości, a co za tym idzie także kosztów. 

Fot. 3 Panele fotowoltaiczne 
w zabudowie dachowej 
na GOŚ w Chrzanowie, 
moc 50 kW


