
Na zdjęciu stacja ciepłownicza odpowie-
dzialna za produkcję gorącej wody na 
potrzeby miasta. 

Przedstawienie podstawowej działalno ści firmy – produkcja ciepła w skojarzeniu. 
 

Życia w dzisiejszym świecie nie sposób wyobrazić sobie bez elektryczności. Równie trudno byłoby 
nam przetrwać w naszych domach bez ciepła dostarczanego z zewnątrz. 
Oba te rodzaje energii mogą być wytwarzane niezależnie, w ciepłowniach  
i elektrowniach. Bardzo często jednak są do nas dostarczane z jednego 
wspólnego źródła – z elektrociepłowni. Takim właśnie zakładem jest 
Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o. o., która produkcję energii 
elektrycznej i ciepła realizuje w układzie skojarzonym (wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła w jednym układzie technologicznym). 
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, zwane także 
kogeneracją, to proces,w którym energia pierwotna zawarta w paliwie jest 

jednocześnie zamieniana na dwa produkty: energię elektryczną i ciepło. Ciepło, które przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej w typowej elektrowni kondensacyjnej oddawane jest do otoczenia, 
w przypadku elektrociepłowni służy do ogrzewania budynków mieszkalnych i usługowych, 
a dodatkowo w postaci pary technologicznej używane jest w różnego rodzaju procesach 
produkcyjnych. Układy kogeneracyjne mogą być więc stosowane tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie 
na ciepło grzewcze lub technologiczne. Z tego względu elektrociepłownie zwykle lokalizowane są 
w miastach lub zakładach przemysłowych. Mogą one mieć różne moce elektryczne i cieplne, o których 
jednak ostatecznie decyduje zapotrzebowanie na ciepło. 

Sprawność ogólna przemiany energii w procesie 
skojarzonym jest dużo wyższa niż przy rozdzielonym 
wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Wynika 
stąd prosty wniosek, że do wytworzenia tych samych 
ilości energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni 
potrzebnych jest mniej jednostek paliwa niż gdyby 
ilości te wytwarzać osobno w ciepłowni i elektrowni 
kondensacyjnej. Czyli dzięki skojarzonemu 
wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła dokonuje 
się znaczącej oszczędności paliwa pierwotnego - np. 
węgla kamiennego. To z kolei powoduje niższą 
emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Tym samym 
kogeneracja jest najtańszym i najprostszym 
sposobem redukcji emisji dwutlenku węgla. 
Dodatkowo dzięki oszczędności zużycia paliwa 
pierwotnego następuje redukcja całkowitych kosztów 
paliwa, a więc korzyści, jakie daje kogeneracja są 
zatem oczywiste. 
Dla większości z Państwa Elektrociepłownia 
Zduńska Wola to produkcja ciepła wyko-
rzystywanego na cele grzewcze w okresie zimowym 
oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Od 
blisko trzydziestu lat jesteśmy obecni w Państwa 
mieszkaniach i domach, a dzięki istnieniu 
elektrociepłowni z dzielnic Zduńskiej Woli znikły 
dymiące kominy osiedlowych kotłowni. W tym czasie 
daliśmy się poznać jako pewni i bezawaryjni 
producenci ciepła systemowego. 

Realizacja powyższych zadań jest podstawowym kierunkiem działania naszego zakładu jednak oprócz 
tego jesteśmy producentem pary technologicznej i energii elektrycznej, których odbiorcami są zakłady 
przemysłowe w naszym mieście, a ich praca jest nierozerwalnie związana z elektrociepłownią. 
Wspomniane zakłady przemysłowe to setki miejsc pracy, gdzie zatrudnienie zapewne znalazł ktoś 
z Państwa lub Państwa znajomych. 
Jak widać działalność naszego zakładu z jednej strony pokrywa podstawowe potrzeby mieszkańców 
(ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) ale również w istotny i pozytywny sposób wpływa na rozwój 
przemysłu w Zduńskiej Woli. 
 
Więcej informacji o naszej firmie na stronie internetowej www.ec-zdwola.pl . 
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