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PROGRAM  SEMINARIUM  NAUKOWEGO 
  

„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH  
Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” 

 
Termin:  29 października 2010 r. 
Miejsce:   Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy   
                        Ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
 

 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 9.15 

Wprowadzenie 
 
mgr inż. Wojciech Krużewski 
(EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie) 

9.15 – 10.30 

Hybrydowe układy technologiczne wytwarzania energii i paliw z odnawialnych 
źródeł energii  
 
mgr inż. Wojciech Krużewski 
(EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie) 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 

Zastosowanie instalacji biogazowych w gospodarstwach rodzinnych  
i farmerskich z obróbką substratu pofermentacyjnego 
 
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk 
(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Warszawie) 

12.15 – 12.45 Lunch  

12.45 – 14.15 

Powstanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych - niezbędny warunek 
rozwoju z wykorzystaniem zielonej energetyki odnawialnych źródeł energii 
 
dr inż. Bogdan Sedler 
(Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk” Instytut Polska Sieć Gospodarki Morskiej)    

14.15 – 15.45 

Zastosowanie czystego oleju roślinnego, jako paliwa drugiej generacji do 
napędzania konstrukcyjnie zaawansowanych silników spalinowych    
 
dr inż. Piotr Pasyniuk  
(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach) 

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 
UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
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Popularyzacja prac badawczo-
rozwojowych z zakresu odnawialnych 

źródeł energii 
mgr inż. Wojciech Krużewski 
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„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH 
Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

Seminarium naukowe w ramach projektu:

Upowszechnianie badań na temat odnawialnych źródeł energii 
oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru.

mgr inż. Wojciech Krużewski

29.10.2010, 
Puławy
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Finansowanie:

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost 
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"
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Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w 
zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych 

z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oraz wsparcie 
ochrony własności intelektualnej z tego obszaru na terenie 

kraju.
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Cele szczegółowe
upowszechnienie i uświadomienie co do znaczenia 

prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie OZE,

podwyższenie wiedzy związanej z 
ochroną własności intelektualnej 

z zakresu OZE wśród 60 pracowników
jednostek naukowych 

(w tym 35% tj. 21 kobiet 
oraz 65% tj. 36 mężczyzn)

przedstawienie barier i sugestii 
rozwiązań we wdrażaniu 

wyników badań do praktyki 
w sektorach mogących wykorzystywać OZE
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Partner Projektu

Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów i 

Techników Rolnictwa Zarząd 
Główny w Warszawie

6

Działania w projekcie:

Seminaria

Publikacja nt. 
osiągnięć 
z zakresu

OZE

Targi promocyjne

Szkolenia nt. ochrony 
własności 

intelektualnej 
z zakresu 

OZE

Wortal naukowo-
informacyjny

Zarządzanie i 
koordynacja 

realizacji 
projektu
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Seminaria

• W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 19 jedno-
dniowych otwartych seminariów naukowych na temat OZE 
mających na celu uświadomienie i popularyzację prac 
badawczo-rozwojowych z tego zakresu. Są skierowane do 
pracowników jednostek naukowych.

• Seminaria będą bezpośrednio transmitowane w Internecie na 

wortalu www.ozewortal.pl. Seminaria będą 

organizowane w całej Polsce, w zależności od 
zainteresowania. Informacje o seminariach będą publikowane 
na wortalu.
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Targi promocyjne

Planowany jest także udział w targach promocyjnych mających na 

celu popularyzację OZE. Celem tego działania jest zaprezentowanie 
osiągnięć naukowych w obszarze OZE, prezentacja broszur 
naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie 
konsultacje i spotkania z uczestnikami zainteresowanymi OZE.

Będziemy m.in.:  POLEKO, Międzynarodowe Targi Ochrony 
Środowiska, Poznań, 23-26.11.2010
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Szkolenia nt. ochrony własności 
intelektualnej

 4-dniowe szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE. 

 Szkolenia są przeznaczone dla 60 pracowników jednostek naukowych. 

 Tematyka będzie obejmować: głównie zakres ustawy Prawo własności 
intelektualnej, prawidłowość zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym 
omówienie procedury międzynarodowej), zagadnienia ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, marketing technologii, zarządzanie projektami 
innowacyjnymi, zasady finansowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
odnawialnych źródeł energii. 

 Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. Zajęcia 
będą prowadzone w przeważającej części w formie warsztatowej. Szkolenia 
zakończone zostaną egzaminem i certyfikatem.
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Na zakończenie projektu zostanie 
wydana publikacja związana z 
osiągnięciami na temat OZE. 

Posłuży ona do przedstawiania barier i 
sugestii rozwiązań we wdrażaniu 
wyników badań do praktyki w sektorach 
mogących wykorzystywać OZE. 

Rozwiązania zostaną wypracowane 
podczas seminariów oraz na podstawie 
rekomendacji zebranych na wortalu:

www.ozewortal.pl
Materiał zostanie opublikowany również 
w formie elektronicznej oraz 
rozdystrybuowany do podmiotów 
działających na rzecz nauki w obszarze 
OZE.

Publikacja nt. osiągnięć z zakresu OZE
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Grupa docelowa:
60 pracowników

jednostek
naukowych

35%
tj. 21 kobiet

65%
tj. 39 mężczyzn
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Rezultaty projektu:
 19 seminariów

 570 materiałów na seminaria

 2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
każde

 4 edycje szkoleń dot. ochrony własności intelektualnej

 60 kompletów materiałów szkoleniowych

 1500 sztuk wydanej na zakończenie projektu  publikacji
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Rezultaty c.d.

Rezultatem projektu będzie upowszechnienie
wyników badań nt. OZE oraz stworzenie 
wortalu naukowo- informacyjnego.

Wortal już funkcjonuje pod adresem:
www.ozewortal.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusjach,
a także korzystania z biblioteki on-line i zbioru

publikacji oraz prezentacji. 

14

Czas realizacji projektu:

wrzesień 2010 r- grudzień 2011 r.

Zapraszamy pracowników jednostek 

naukowych z całej Polski do udziału w 

otwartych seminariach naukowych oraz 
szkoleniach.

http://www.ozewortal.pl/


8

Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert-Sitr Sp. z o.o.
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38

75-204 Koszalin
(094) 342 25 81; 606 817 011

29.10.2010, 
Puławy
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Hybrydowe układy technologiczne 
wytwarzania energii i paliw  

z odnawialnych źródeł energii na 
energię i inne produkty  

mgr inż. Wojciech Krużewski 
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Hybrydowe układy 

technologiczne 
wytwarzania energii 

i paliw z odnawialnych 
źródeł.

mgr inż. Wojciech Krużewski

PLAN PREZENTACJI:
 Hybrydowy układ 
wytwarzania energii 
i biopaliw z biomasy

Układ produkcji energii 

z biomasy

WYBRANE UKŁADY:
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Układ produkcji energii 

z biomasy-
przykładowe projekty

Agregat 

kogeneracyjny

System 

„Biogazowni”

Oczyszczalnia

Turbina lub 

silnik spilling

System

(Instalacja) termicznej 

przeróbki biomasy

Suszenie osadów 

w sezonie letnim 

(opcjonalnie)

Kotłownia

miejska

Wysuszony osad

Ciepło

CiepłoOdciek
Osad 

ściekowy

Biogaz

Spaliny

Energia elektryczna

Para

Biomasa

(osad)

SCHEMAT BLOKOWY SKOJARZENIA SYSTEMÓW 

TECHNOLOGICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA
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Zakres przedsięwzięcia obejmuje 
wykorzystanie osadów ściekowych 
oraz innej masy organicznej, jako 

odnawialnego nośnika energii. 
Wytworzony biogaz to źródło energii 

dla systemu (elektrociepłowni 
biogazowej) prądotwórczo – cieplnego, 

w którym, w skojarzeniu wytwarzana 
jest energia elektryczna i cieplna.

Podstawowe elementy proponowanego przedsięwzięcia, 

to:
 biogazownia 
 agregaty kogeneracyjne

 instalacja do termicznej konwersji biomasy na energię
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Podstawowe parametry technologiczne:

Produkcja energii elektrycznej (Moc)
Elektrociepłownia biogazowa (agregaty kogeneracyjne) 1,99 MWe
Elektrociepłownia parowa 1,10 MWe
Razem moc elektryczna 3,09 MWe

Produkcja energii elektrycznej (Moc)

Produkcja energii cieplnej (Moc)
Elektrociepłownia biogazowa (agregaty kogeneracyjne) -2,20 MWc

Elektrociepłownia parowa- 3,60 MWc

Razem moc cieplna -5,80 MWc
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Planowane przedsięwzięcie to 

zintegrowany układ dwóch 

systemów technologicznych:

systemu biogazowni
systemu termicznej przeróbki  

biomasy

Projektowany system obejmuje:

 higienizację odpadów z uboju drobiu

 przetwórstwo i homogenizacje surowców wejściowych

 produkcję i czyszczenie biogazu

 odwadnianie masy pofermentacyjnej
 magazynowanie substratów płynnych 
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Ilość substratu na dobę- 194, 2 t/d w tym:

 osad z oczyszczalni 4% s.m. – 79, 5 t/d
 serwatka- 5% s.m. – 9, 9 t/d
 kiszonka z kukurydzy 32 % s.m. – 58, 1 t/d
 odpady z pielęgnacji terenów zielonych- 13,0 t/d
 wycierka ziemniaczana- 18,0 t/d
 słoma zbóż- 15,7 t/d(kod-20 02 01) – 13, 0 t/d
•Wycierka ziemniaczana – 18, 0 t/d
•Słoma zbóż – 15, 7 t/d

Hybrydowy układ wytwarzania 

energii i biopaliw z biomasy-
przykładowy projekt
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D:/BEATA/BETTI/z pulpitu beci/PRACE BECI/GRYFICE/G.-pisma, scheamta chybryd/SCHEMAT HYBRYDOWY.doc
schemat ideowy.pdf
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Planowane przedsięwzięcie to zintegrowane 

w funkcjonalną jedność kilka systemów technologicznych. 

Jest to innowacyjne rozwiązanie 

technologiczno - techniczne umożliwiające wytwarzanie:

 energii elektrycznej, 
 energii cieplnej,
 biometanu,

 paliwa gazowego (CNG), 
 paliw płynnych (biodiesel),

 innych produktów, takich jak biomasa glonowa 

i nawozy.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie 

generowanej 
z turbiny wiatrowej energii elektrycznej oraz uzyskanie 

z surowców roślinnych 

i z odpadów poprodukcyjnych oraz innych substratów 

organicznych, użytecznych produktów, a mianowicie:
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 energii elektrycznej;

 etanolu;

 biogazu, z którego po 

uzdatnieniu powstaną: 

biometan (sieć gazownicza), 

paliwo gazowe (CNG);

 energii cieplnej 
generowanej głównie 

z surowców odpadowych;

 wodoru- komponent paliw 
płynnych;

 tlenu technicznego;

 paliw płynnych (biodiesel);

 składników (komponentów) 

nawozów organiczno-
mineralnych.

Skala planowanego przedsięwzięcia to zintegrowane
w jeden układ funkcjonalny następujące systemy:
 Elektrownia wiatrowa- moc 2,5 MWe;
 Elektrolizer- hydroliza wody o wydajności ok. 5m3/d ze 

zbiornikami na wodór i tlen;

 Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów 

roślinnych o wydajności 30t/d oleju roślinnego (głównie 

olej rzepakowy) i 27t/d biopaliw płynnych;

 Instalacja do produkcji etanolu (gorzelnia) o wydajności 

12 mln litr/rok;
 Instalacja Biogazowni o wydajności biogazu ok. 22.000 

m3/rok;



10

 Instalacja termicznej hydrolizy substratów (Ekonomizer 

SE Steam Explosion);
 Instalacja oczyszczania (uzdatniania) biogazu 

o wydajności – 1.000 m3/h;
 Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię 

cieplną o mocy – 10 MW;
 System oczyszczania frakcji ciekłej (po separacji) masy 

pofermentacyjnej ze zbiornikami ziemnymi (laguny) do 
hodowli glonów;

Planowane przedsięwzięcie to hybrydowy układ 

następujących urządzeń i instalacji:

a) Elektrownia wiatrowa;
b) Instalacja elektrolizy wody (Elektrolizer);
c) Instalacja wytwarzania etanolu (Gorzelnia);
d) Biogazownia zintegrowana z instalacją oczyszczania (uzdatniania) biogazu, 

urządzenia separacji, system magazynowania (laguny) 

i oczyszczania;
e) Instalacja hydrolizy termicznej - zintegrowana z biogazownią 

i gorzelnią;

f)  Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów roślinnych;

g) Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię cieplną – opcjonalnie 
istnieje możliwość wykorzystania pary wodnej do napędu turbiny parowej 

i produkcji energii elektrycznej;
h) Linia produkcji nawozów organiczno- mineralnych. 
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Elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa wytwarzać będzie energię 

elektryczną trójfazową prądu przemiennego o napięciu 

690 V i częstotliwości 50/60 Hz. 
Wytwarzana przez elektrownię wiatrową energia 

elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby 

planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

i innych odbiorców. 

GORZELNIA (dane roczne)

Instalacja hydrolizy wody (Elektrolizer)

Instalacja składać się będzie z baterii generatorów

wodoru
(elektrolizerów) o łącznej wydajności 2,5 t wodoru/d.
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Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją 

Bilans procesu hydratyzacji i izomeryzacji oleju rzepakowego 
w kierunku biodielsa o właściwościach olejów syntetycznych 

pochodzących z ropy naftowej.   

Wyszczególnienie
Surowce 

(kg)
Produkcja 

(kg)
Wydajność

(% wag)

Olej rzepakowy 1000 - -
Wodór 80 - -

Olej
napadowy

878 81,33

Propan 53 4,89

Woda 43 4.01

Dwutlenek węgla 106 9,78

Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją c.d.
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Instalacja wytwarzania etanolu (Gorzelnia) zintegrowana 

z biogazownią
Ilość zużywanych surowców

Lp. Asortyment Ilość (rocznie)
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

GORZELNIA
Ziarno zbóż

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia

własnego

Enzymy
Pożywki mineralne
Kwas siarkowy (98%)
Wodorotlenek sodu
Drożdże

Środki dezynfekująco-myjące i inne
Para technologiczna- źródło energii spaliny z
agregatów kogeneracyjnych i ze spalania
części biogazowni
Zużycie energii elektrycznej

39 107,0 Mg
76 687,0 m3

19,8 Mg
0,8 Mg
8,1 Mg
4,9 Mg
1,6 Mg
0,4 Mg
36 500 Mg
2 138 MWeh

2.
2.1
2.2
2.3
2.4.

BIOGAZOWNIA
Wywar gorzelniczy (10% s.m.)
Słoma kompostowa (podłoże pieczarkowe)

Kiszonka z kukuryzy
Zużycie energii elektrycznej

120 000 Mg
8 000 t/r
6 000 t/r
910 MWeh

3
3.1
3.2
3.3

MAGAZYNOWANIE ODCIEKU I HODOWLA
GLONÓW

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji)
Dwutlenek węgla dostarczony do laguny
Zużycie energii elektrycznej

105 000 m3

10 000 Mg
1 030 MWeh

Biogazownia z instalacją uzdatniania biogazu
Substraty i uzysk biogazu

Rodzaj substratu Biogaz

Rodzaj substratu Substrat 
t/rok

Zaw. 
s.m. 

m3/t 
świeżej 

masy

Suma

Wywar gorzelniany 120 000 10% 50 6 000 000m3

Słoma kompostowana 

(podłoże pieczarkowe)

8000 55,00% 72 576 000 m3

Kiszonka kukurydzy 
(średnio dojrzała) 

6000 30,00% 200 1 200 000 m3

Razem: 134 000 
t/r

7 779 000 m3
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Instalacja hydrolizy termicznej 

(Ekonomizer SE Steam Explosion).

A

3

1

B

C

5

4
2 A- substraty surowe

1-przygotowanie 
substratów

2-dozownik
3-reaktor, 180˚C, 10 bar
B-woda 
4- zawór rozdzielaczy

5- zbiornik substratów po   

hydrolizie
C-substraty po termicznej 
hydrolizie

Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię

Technologia termicznej konwersji biomasy pozwala na spalanie
odpadów organicznych, w tym odpadów o dużym uwodnieniu, oraz
współspalania innej biomasy. Technologia te umożliwia utylizację

dowolnych odpadów o łącznej zawartości zarówno popiołu jak
i wilgoci do 90% wag przy zachowaniu dopuszczalnych emisji
substancji gazowych i zawartości niedopału w popiele zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi i Dyrektywami Unijnymi.
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Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert- Sitr Sp. z o.o.



 

Uwaga: z procesów technologicznych gorzelni i instalacji, do hydrolizy termicznej odzyskuje się ok. 60% energii cieplnej 

HYBRYDOWY UKŁAD TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA ENERGII I PALIW Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII- SCHEMAT IDEOWY 
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Schemat ideowy hybrydowego systemu wytwarzania bioetanolu i energii
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Zastosowanie instalacji biogazowych 
w gospodarstwach rodzinnych 

i farmerskich z obróbką substratu 

pofermentacyjnego

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
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Pozyskiwanie biogazu 
z odchodów zwierzęcych i innych surowców

• Ludzkość ma do swojej dyspozycji około 5 miliardów ha ziemi uprawnej wraz z
pastwiskami. Dla celów energetycznych można wykorzystać prawie 2,4 miliarda ha
ziemi.

• W Polsce dla gospodarstw do około 500 SD (SD = sztuka duża o masie 500 kg)
mogą być realizowane instalacje utylizacji gnojowicy wykonane wg projektu Instytutu
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie [Steppa 1988;
Romaniuk 2000] lub przy jego współpracy.

Są to instalacje o następujących wielkościach:
• biogazownia z komorą fermentacyjną stalową o pojemności

25 m3 i 2x25 m3 przeznaczona dla gospodarstw o obsadzie
20-60 SD, odpowiednio do wielkości komory;

• biogazownia z komorą fermentacyjną żelbetową o pojemności 50m3 przeznaczona
dla gospodarstw o obsadzie 40-60 SD;

• biogazownia z komorą fermentacyjną żelbetową o pojemności 100, 200 i 500 m3 i
ich wielokrotność. Biogazownie te przeznaczone są dla gospodarstw o obsadzie 100
do 1000 SD odpowiednio do wielkości komory.
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Problemy które powinniśmy rozwiązać

• Powinniśmy przyspieszyć rozwój, który zapewni
dojście naszej gospodarki do średniego poziomu
unijnego w okresie do 2030 r. (realizacja celów
Pakietu 3x20, zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego, restrukturyzacja rolnictwa,
modernizacja wsi, pobudzenie rozwoju przemysłu
dostaw dóbr inwestycyjnych, zapewnienie równowagi
– eksport/import – bilansu płatniczego całego kraju
i poszczególnych gmin)

• Źródło: PGE

4

Rozwój OZE w UE do 2020 r.

Źródło: PGE
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Źródła biogazu

Źródło: PGE

6

Możliwości produkcji biogazu w Polsce

Źródło: W. Płatek
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Zalety biogazu
• Niezależność energetyczna

• Redukcja niekontrolowanej emisji metanu
• Redukcja emisji CO2
• Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych

• Ograniczenie szkód w środowisku

• Zagospodarowanie odpadów 

• Pełnowartościowy nawóz

• Wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego – nowe miejsca pracy
• Zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów

• Rozwój infrastruktury w rejonie inwestycji

• Wzrost atrakcyjności turystycznej

• Możliwość lepszego planowania przez podmioty rolnicze dostarczające 
substraty.                                                       

Źródło: PGE

8

Koncepcja fermentacji
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Schemat nowoczesnej instalacji

1. Silos do magazynowania biomasy na cele energetyczne, 
2. Dozowanie biomasy,
3. Komora fermentacyjna
4. 4. komora pofermentacyjna,
5. Zbiornik masy przefermentowanej,
6. Ogrzewanie budynku mieszkalnego i inwentarskiego.

10

Przedstawiona na poniższym schemacie technologia zapewnia 

beztlenową fermentację surowców, która zapewnia bardzo 

wysoką efektywność produkcji biogazu.

Obora

System 
dozowania 
biomasy

Zbiornik 
wstępny

Zbiornik fermentacyjny

Gaz 
oczyszczonyOgrzewanie 

zbiornika 
fermentacyjnego

Maszynownia 
z agregatem

Membrana

Biogaz

Mieszadło

Ogrzewanie

Schemat funkcjonalny instalacji biogazowej (gnojowica +biomasa 
roślinna), www.agrikomp.fr, 2009 

http://www.agrikomp.fr/
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Widok zasilania biomasy roślinnej do komory

12
Widok mieszadła poziomego w komorze fermentacyjnej
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Wielkość biogazowni firmy agriKomp (Francja)

Typ instalacji

Agregat

Objętość komory

Pojemność biogazowni

Niezbędna powierzchnia 

uprawy biomasy

obornik
gnojowica

14

Zgodnie z prof. Tadeuszem Michalskim produkcja kukurydzy na cele
przemysłowe, a w szczególności na potrzeby produkcji biogazu, jest
przyszłością dla uprawy kukurydzy.
Do uprawy kukurydzy pod kątem biogazowni powinno się przeznaczać przede
wszystkim odmiany późniejsze, o liczbie FAO 250-290 lub nawet do 350, gdyż

maja one tendencję do wytwarzania większej masy wegetatywnej.
W przypadku uprawy na biogaz istotniejszy jest plon biomasy, niż udział kolb.
Równie istotna kwestią jest strawność rośliny, a przede wszystkim łodyg i liści

kukurydzy, gdyż ten parametr rzutuje na właściwości przerabianej przez
bakterie masy i wydajność metanu.
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Schemat (algorytm) 

procesu technologicznego 

pozyskania biogazu 

i obróbki masy 

pofermentacyjnej

16

1 - agregat prądotwórczy, 2 - wymiennik ciepła (gaz/wodą), 3 - zbiornik biogazu, 4 - odsiarczalnik, 5 - odwadniacz, 
6- licznik biogazu, 7 - komora fermentacyjna, 8 - ferma (1000 szt. świń), 9 - zbiornik na surową gnojowicę, 10- sito 
wibracyjne, 11 - komory kompostowe, 12 - wymiennik ciepła (ścieki surowe/ścieki przefermentowane, 

13 - wymiennik ciepła (ścieki/woda), 14 - mieszanie kompostu i komponentów, l5 - dozowanie i pakowanie, 
16 - masarnia, 17 - zbiornik na ścieki 18 - odtłuszczalnik, 19 - osadnik płytowy, 20- zbiornik do natleniania 
wstępnego, 21 - złoże torfowe, 22- drenaż

Przykład zastosowania biogazowni do utylizacji odpadów z chlewni i 

masarni
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Schematy ideowe instalacji biogazowych od 25 m3 do 500 m3 i wielokrotności

18

Technologia utylizacji gnojowicy /układ 

pionowy/: 1 - zbiornik, 2 - pokrywa zbiornika, 
3 - gnojowica,   4 - pompa,   5 - rurociąg 

zasilający, 6 - rurociąg mieszający, 7 -
przelew, 8 - komora fermentacyjna,  9 -
rurociąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 11 -
rurociąg gazowy, 12 - bezpiecznik, 13 -
przerywacz płomienia, 14 - odwadniacz, 15 -
odsiarczalnik, 16 - gazomierz, 17 - zbiornik 
gazu, 18 - przerywacz płomienia, 19 - piec 
c.o., 20 - komory kompostowe, 21 - drenaż,

22 - zbiornik na odciek, 23 - ciągnik z 

ładowarką czołową, 24 - roztrząsacz obornika, 

25 - płyta kompostowa, 26 - wentylator.

Technologia obory dla 60 krów w cyklu 

zamkniętym /układ poziomy/

I - dojarnia tandem 2x4
II - poczekalnia
III - pomieszczenie  na mleko
IV - biuro
V - maszynownia
VI - wc
VII - kojce indywidualne
VIII - kojce zbiorowe dla cieląt młodszych

IX - kojce zbiorowe dla cieląt starszych

X - stanowiska przedporodowe
XI - boks porodowy
XII - stanowiska dla jałówek cielnych

XIII - przepompownia gnojowicy
XIV - stacja paszowa
XV - poidło
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Technologia utylizacji gnojowicy i ścieków z przetwórstwa: 1 - budynek inwentarski, 2 - ruszt, 3 -
kanał gnojowicowy (zbiornik wstępny), 4 - zbiornik ścieków, 5 - rurociąg zasilający, 6 - rurociąg

mieszający, 7 - przelew, 8 - komora fermentacyjna, 9 - rurociąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 11 -
rurociąg gazowy, 12 - bezpiecznik, 13 - przerywacz płomienia, 14 - odwadniacz, 15 - odsiarczalnik,
16 - gazomierz, 17 - zbiornik gazu, 18 - przerywacz płomienia, 19 - piec c.o., 20 - komory
kompostowe, 21 - drenaż, 22 - zbiornik na odciek, 23 - rozrzutnik z ciągnikiem, 24 - płyta

kompostowa, 25 – wentylator

Rys1. Schemat technologii  do utylizacji pomiotu kurzego
1 - generator 380 V, 2 - zbiornik biogazu, 3 - gazomierz, 4 - odsiarczalnik, 5 - odwadniacz,    
6 - przelew, 7 - mieszadło, 8 - rurociąg wodny, 9 - wymiennik ciepła: woda/gnojowica,        

10 - pomiot kurzy suchy, 11 - zbiornik z pomiotem półpłynnym, 12 - mieszadło, 13 - komory 
gnojowe, 14 - rurociągi gnojowicowe, 15 - wymiennik ciepła: gnojowica/gnojowica,             

16 - rurociąg mieszający, 17 - komora fermentacyjna, 18 - drenaż, 19 - zbiornik na odciek, 
20 - roztrząsacz z ciągnikiem, 21 - płyta kompostowa, 22 - wentylator.
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Technologia produkcji nawozu organiczno-mineralnego „Biokom”: 

a - napowietrzanie, b -załadunek na rozrzutnik, c - rozrzucanie kompostu do suszenia,                 
d - suszenie kompostu, e - zgarnianie kompostu i załadunek do wozu mieszającego,                      

f - mieszanie kompostu z dodatkami, g - rozdrabnianie, h - pakowanie, i - zgrzewanie worków 

foliowych, j - magazynowanie; 1 - kompost, 2 - wentylator, 3 - ciągnik z ładowaczem 

czołowym, 4 - rozrzutnik obornika, 5 - brona zębowa, 6 - ciągnik, 7 - wóz mieszający,                   

8 - dozownik dodatków, 9 - przenośnik, 10 - rozdrabniacz, 11 - pakowarka, 12 - zgrzewarka, 
13 – paleta.

Schemat technologiczny linii do produkcji granulowanego bionawozu z pomiotu kurzego 
(wg koncepcji: J. Dobek, TESTMER SA)
1 - ładowacz; 2 - mieszarka fermentacyjna; 2a - kanał fermentacyjny; 3 - wózek do 
przestawienia mieszarki; 4 - przenośnik łańcuchowo-listwowy; 5 - rozdrabniacz bijakowy; 
6 - wentylator transportu pneumatycznego; 7 - cyklon transportu pneumatycznego;               
8 - dozownik śluzowy; 9 - przenośnik zgarniakowy; 10 - zasuwa podredlerowa;                    
11 - podnośnik kubełkowy; 12 - zbiornik operacyjny granulatora; 13 - wybierak ślimakowy; 
14 - prasa granulacyjna; 15 - rama nośna granulatora; 16 - chłodnica pozioma granulatu; 
17 - wentylator; 18 - cyklon; 19 - pokrywa górna; 20 - wymiennik cieplny; 21 - odsiewacz 
wibracyjny; 22 - przenośnik ślimakowy; 23 - podnośnik kubełkowy; 24 - silos 
ekspedycyjny; 25 - przenośniki ślimakowe wyładunkowe; 26 - przenośnik kubełkowy.
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Przykład realizacji przerobu 

pomiotu kurzego w Grecji

Przykład realizacji przerobu 

pomiotu kurzego w Grecji
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25
Biogazownia indywidualna z 2 komorami fermentacyjnymi 

o pojemności 2 x 25 m3 (Polska)

26Biogazownia ze zbiornikiem 25 m3 
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Widok instalacji biogazowej Stacji 
Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego            

w Jelgavie (Łotwa) 

Instalacja biogazowa StacjiDoświadczalnej 

Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie (Łotwa)

• Pojemność reaktora – 2000 m3, moc 200 kW
z możliwością do 400 kW. Moc cieplna – 350 kW.

• Pojemność komory pofermentacyjnej – 4000 m3.

• Wsad – 2/3 nawóz naturalny i 1/3 kiszonka
z kukurydzy i traw.

• Dzienna porcja zasilania – 30 m3 substratu.
• Temperatura fermentacji – 38oC.
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Właściwości obornika / gnojowicy ulegają zmianom podczas
procesu fermentacji. Następuje rozpad materii organicznej,
organiczny azot przetwarzany jest w amoniak itd. Skutki tych
przemian mogą być korzystne z punktu widzenia pobierania
składników nawozowych przez rośliny. Jednakże z procesem tym
wiąże się także ryzyko nadmiernych strat składników nawozowych
(drogą np. parowania amoniaku) w przypadku nieostrożnego

obchodzenia się z przefermentowaną gnojowicą.
Dodatek do masy przetwarzanej w biogazowni innych odpadów

organicznych z przemysłu spożywczego zapewnia ponowne
włączenie do obiegu rolniczego składników nawozowych. Należy

jednakże uwzględniać pewne aspekty weterynaryjne.

30

• Do podstawowych parametrów rzutujących na bilans energetyczny
należy zaliczyć: rodzaj materiału poddanego fermentacji i zawartość w
nim suchej masy, proporcje ilościowe składników (w przypadku tzw.
kofermentacji), temperaturę i jej wahania w czasie, staranność wykonania
izolacji termicznej komory, czas retencji hydraulicznej, ilość

i częstotliwość podawania wsadu, obciążenie komory fermentacyjnej,
częstotliwość i dokładność mieszania;

• Największe możliwości pozyskania biogazu mają gospodarstwa rolne
o produkcji dobowej ok. 2,5 m3 gnojowicy o zawartości 5 % suchej masy.
Łączny potencjał roczny sięga ok. 38 mln m3 gnojowicy i 51 mln ton
obornika. Przyjmując jednostkową masę obornika równą 0,6 t / m3,
pozyskana roczna ilość obornika wynosi 85 mln m3. Jak wykazały badania
doświadczalnych biogazowni eksploatowanych w rolnictwie, z 1 m3

płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, a z 1m3

obornika - 30 m3 biogazu o wartości energetycznej ok. 23 MJ/m3.
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Komora gnojowa

32

Płyta kompostowa
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Komora gnojowa i płyta kompostowa

34

Komora gnojowa – napełnianie
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Dziękuję za uwagę!

adres:

ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

e-mail:
w.romaniuk@itep.edu.pl

mailto:w.romaniuk@itep.edu.pl


 

 

 
 
 
 
 

 
Powstanie inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych- niezbędny 
warunek rozwoju z wykorzystaniem 

zielonej energetyki odnawialnych 
źródeł energii 

                                                        dr inż. Bogdan Sedler 
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Powstanie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych –

niezbędny warunek rozwoju i 

wykorzystania zielonej 
energetyki: odnawialnych żródeł 

energii.
Jan Iwaszkiewicz

Tomasz Rawiński 

Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku

Bogdan Sedler 

Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk”
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Aktualne czynniki stwarzające

nowe wymagania wobec energetyki:

IEL Gdańsk3

rozwój gospodarki oraz coraz większe 

znaczenie energii elektrycznej
plany szerokiego wprowadzania OZE: 

Odnawialnych Źródeł Energii

powstanie „gospodarki cyfrowej” -
szerokie zastosowanie urządzeń 

cyfrowych i ich duże znaczenie

Skutek zaistnienia nowych czynników:

IEL Gdańsk4

potrzeba opracowania i wdrożenia nowej sieci 

energetycznej/ systemu dostawy energii.

Rozwiązanie: utworzenie nowej 

„inteligentnej” sieci - Smart Grid” która:

będzie wykorzystywała tą samą podstawową 

infrastrukturę, która działa w chwili obecnej

będzie zawierała zaawansowane rozwiązania i 

systemy monitorowania, sterowania oraz 
telekomunikacji, których zastosowania są 

obecnie w stanie początkowym .



Główne cechy nowej „inteligentnej sieci”:

IEL Gdańsk5

 szeroka automatyzacja i wykorzystywanie 
większej „inteligencji” w działaniu sieci, 

monitorowaniu sytuacji lub nawet dla 
samoczynnego ustawania uszkodzeń czyli 

„samonaprawy” (ang. self-healing)
 efekt końcowy: nowa “inteligentna sieć” - “smart 

grid”  będzie bardziej elastyczna, niezawodna i 

lepiej przystosowana do zaspokojenia potrzeb 
nowych potrzeb energetycznych, a szczególnie 

potrzeb “cyfrowej gospodarki”.

Wady/słabości obecnych sieci elektroenergetycznych:

IEL Gdańsk6

 Od wielu lat nakłady na modernizację sieci 

elektroenergetycznych w wielu krajach ( w Polsce, ale 
także w USA) były bardzo niskie, skutkiem tego 

obecne funkcjonowanie sieci powoduje coraz więcej 

problemów – w tym przerwy w dostawach energii oraz 
coraz większe straty

 Przykładowo, według analiz firmy Morgan Stanley, 

koszt dla gospodarki USA przerw w dostawach energii 
wynosi w skali roku między 25 miliardów a 180 

miliardów dolarów.
 Straty energii w systemie przesyłu i dystrybucji energii 

w USA podwoiły się od 5% w r. 1970 do 9.5% w r. 2001.



Wady/słabości obecnych sieci elektroenergetycznych:
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 Straty energii w polskim systemie 
elektroenergetycznym są bardzo wysokie, 

dwukrotnie wyższe niż średnio w Europie.

W listopadzie roku 2005 Delegatura NIK we 
Wrocławiu zakończyła kontrolę nr P/04/178 

dotyczącą działalności zakładów 

energetycznych w zakresie ograniczania 
nieuzasadnionych strat energii wprowadzanej 
do sieci elektroenergetycznych - kontrolą objęto 

17 zakładów energetycznych

Wady/słabości obecnych sieci elektroenergetycznych

- podsumowanie wyników kontroli NIK:
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Straty energii elektrycznej w sieciach 
elektroenergetycznych w Polsce należały do 

najwyższych w Europie - według danych 

OECD/IEA z r.2004 wskaźnik strat w relacji do 

energii dostarczonej na rynek był w Polsce w 

2002 r. wyższy o ponad 4 punkty procentowe od 

średniej europejskich krajów OECD

Wartość strat w sieciach zakładów 

energetycznych w Polsce w 2003 r. osiągnęła 

wartość 1.577 mln zł



Wady/słabości obecnych sieci elektroenergetycznych

- podsumowanie wyników kontroli NIK:
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W badanych zakładach energetycznych straty 

energii elektrycznej obniżyły się z 8,9% energii 

wprowadzonej do ich sieci w 2001 r. (utracono 
6.183,2 GWh energii) do 8,4% w 2003 r. (5.974,2 
GWh) - wartość strat wzrosła z 713,6 mln zł w 

2001 r. do 745,3 mln zł w 2003 r.

Wysoki poziom strat wynikał głównie z 

niewykorzystywania możliwości ograniczania 

technicznych strat sieciowych energii 
elektrycznej oraz kradzieży energii.”

Przyczyny słabości obecnych sieci 

elektroenergetycznych – nowe wyzwania:
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 Istotne źródło słabości obecnej sieci: struktura 

zawierająca wielkie, centralne elektrownie 

przesyłające energię do odległych odbiorców 

poprzez długie linie przesyłowe  

 Struktura taka stwarza liczne zagrożenia i wiele 

możliwości przerwania dostaw energii.



Przyczyny słabości obecnych sieci 

elektroenergetycznych – nowe wyzwania:
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potrzeba czy konieczność włączenia znacznej ilości 

rozproszonych źródeł energii, w szczególności działających 

niestabilnie jak źródła wiatrowe i słoneczne.

Zmiana sposobu użycia elektryczności i duże wymagania 

wobec jej parametrów

W “społeczeństwie cyfrowym” i “gospodarce cyfrowej” jakość 

zasilania jest dużo ważniejsza niż była 15 lat temu. Jakość ta 

jest ważna dla odbiorców indywidualnych, jak również dla firm jak 

np. producenci układów scalonych, u których nawet małe 

zakłócenia w zasilaniu mogą powodować duże szkody w produkcji.   

Wniosek końcowy: sieci jakie istnieją obecnie nie dają 

możliwości spełnienia pojawiających się i przyszłych 

wymagań.

Co czyni sieci „inteligentnymi”?  
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Brak jest obecnie ogólnie przyjętej, w przemyśle 

energetycznym i poza nim, definicji znaczenia 
terminu czy koncepcji „inteligentne sieci” -
„smart grid”.

 Firma ABB, czołowa firma w urządzeniach sieci 

elektroenergetycznych przyjmuje:
istotę inteligentnych sieci, stanowią 

możliwości i właściwości eksploatacyjne sieci,

a nie wykorzystanie konkretnych technologii.



Firma ABB, czołowa firma w urządzeniach sieci 

elektroenergetycznych przyjmuje:
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Istotę inteligentnych sieci, stanowią możliwości i 

właściwości eksploatacyjne sieci

Nie jest istotne wykorzystanie konkretnych technologii.
Wdrażanie technologii sieci inteligentnych będzie 

następowało w ciągu długiego okresu czasu, na bazie 

istniejących urządzeń i systemów będą wprowadzenie 

kolejne warstwy możliwości funkcjonalnych.  

Nowe technologie są sprawą kluczową, ale stanowią 

jedynie środek do osiągnięcia celu –sieci inteligentne 
winny być definiowane przez określenie ich szerszych 

właściwości funkcjonalnych i użytkowych.

Definicje sieci inteligentnych
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1. Optymalizacja wykorzystania zasobów oraz efektywności 

eksploatacyjnej.  
2. Wykorzystanie wszystkich rozwiązań w zakresie generacji i 

magazynowania energii. 
3. Zapewnić wymaganą jakość zasilania dla wszelkich potrzeb 

występujących w gospodarce cyfrowej. 

4. Przewidywać zakłócenia w pracy systemu i reagować na nie w trybie 

samonaprawy. 
5. Posiadać odporność na ataki fizyczne i cybernetyczne oraz katastrofy 

naturalne
6. Umożliwiać czynne uczestnictwo odbiorców energii.

7. Umożliwiać wprowadzanie nowych produktów, usług i rynków .  

Ministerstwo Energetyki USA na podstawie wyników 

spotkania liderów przemysłu w czerwcu 2009r.wskazuje 

siedem zadań czy funkcji, które inteligentne sieci winny 

realizować:



Definicje sieci inteligentnych
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1. jest elastyczna czyli spełnia wymagania odbiorców i jednocześnie 

odpowiada na przyszłe zmiany i wyzwania,

2. jest dostępna czyli zapewnia podłączenie wszystkich użytkowników 

sieci, a w szczególności podłączenie odnawialnych źródeł energii 

oraz lokalnych generatorów o wysokiej efektywności, 

powodujących zerową lub niską emisję dwutlenku węgla.

3. jest niezawodna czyli zapewnia oraz poprawia bezpieczeństwo i 

jakość zasilania, zgodnie z wymaganiami ery cyfrowej, oraz posiada 

znakomitą odporność na zagrożenia i niepewności,

4. jest ekonomiczna czyli zapewnia usługi o najlepszej wartości 

poprzez innowacje, efektywne zarządzanie energią oraz „gładkie 

miejsce” dla konkurencji oraz działań regulacyjnych.

W Europie, raport Komisji Europejskiej określa sieć 

inteligentną, jako sieć która:

Definicje sieci inteligentnych
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1. Adaptowalna, z mniejszym uzależnieniem od działań firm 

operatorskich, szczególnie w zakresie szybkich odpowiedzi na 

zmienne warunki,
2. Przewidywalna, poprzez wykorzystywanie danych eksploatacyjnych 

w praktyce konserwacji urządzeń czy nawet identyfikacji możliwych 

wyłączeń przed ich wystąpieniem. Sieć współdziała z odbiorcami 

oraz rynkami,
3. Optymalna poprzez maksymalizację niezawodności, 

dyspozycyjności, efektywności oraz sprawności ekonomicznej,

4. Zabezpieczona przeciw atakom oraz zaburzeniem o charakterze 
naturalnym.

Podejście firmy ABB - wykaz właściwości sieci inteligentnej 

podawany przez firmę ABB jest podobny do wykazu Ministerstwa 

Energetyki USA, lecz koncentruje się na ogólnych właściwościach. 

Według podejścia ABB sieć inteligentna jest:



Czym sieci inteligentne różnią się od sieci obecnych?
Syntetyczne podsumowanie różnic przedstawia tabela: 
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Sieć obecna Sieć inteligentna

Telekomunikacja Brak lub
jednokierunkowa, 
zwykle nie w
czasie
rzeczywistym

Dwukierunkowa, 

W czasie 
rzeczywistym

Współdziałanie
z odbiorcą 

Ograniczone Na szeroką skalę

Liczniki Elektromechaniczne Cyfrowe 
(umożliwiające
ustalanie cen i 
Odczyt liczników
w czasie
rzeczywistym)

Czym sieci inteligentne różnią się od sieci obecnych?
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Sieć obecna Sieć inteligentna

Eksploatacja  Ręczna kontrola 
urządzeń

Zdalny monitoring, 
wyprzedzająca 
konserwacja, 
obsługa w czasie 
rzeczywistym 

Generacja Scentralizowana Scentralizowana oraz 
rozproszona

Sterowanie 
przepływami 
energii

Ograniczone W szerokim zakresie, 
zautomatyzowane



Czym sieci inteligentne różnią się od sieci obecnych?
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Sieć obecna Sieć inteligentna

Niezawodność Podatność na 
awarie i 
kaskadowe 
wyłączenia, 
reakcja po 
awarii

Zautomatyzowane, czynna 
ochrona zapobiega 
wyłączeniom przed ich 
wystąpieniem

Przywrócenie 
działania po 
zaburzeniu

Ręczne Samonaprawa

Topologia 
systemu

Promieniowa; 
ogólnie 
przepływ 
energii w 
jedną stronę

Sieć; wiele dróg przepływu 
energii

Droga rozwoju obecnych sieci 
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 Ostatnio pozycja w tabeli, topologia określa co jest 

najbardziej zasadniczą zmianą, jaka jest potrzebna dla 

powstania rozwiniętej sieci inteligentnej – jest to zmiana 
topologii

 Obecne systemy energetyczne zostały zaprojektowane dla 

obsługi wielkich elektrowni zasilających odległych 

odbiorców poprzez system przesyłu i dystrybucji energii –

przesył w tych sieciach jest zasadniczo jednokierunkowy .
 Przyszła sieć będzie systemem dwukierunkowym, w którym 

energia wytwarzana przez wiele małych, rozproszonych 

źródeł – uzupełniających wielkie elektrownie – będzie 

przepływać przez sieć w różnych kierunkach - struktura 
sieci będzie sieciowa, a nie hierarchiczna.



Droga rozwoju obecnych sieci 
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Obecny hierarchiczny system energetyczny

Hierarchiczny system energetyczny
– podobny do struktury organizacji,
w której na szczycie znajduje się

wielka elektrownia, odbiorcy na dole 

Struktura sieciową, która będzie 

charakteryzować rozwiniętą sieć

inteligentną.

Rozwinięta sieć inteligentna

Korzyści: co jest dobrego w sieciach inteligentnych?  
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 Przejście do rozwiniętej sieci inteligentnej przyniesie szereg 

korzyści dla szerokiej grupy podmiotów uczestniczących w 

przemyśle energetycznym.

 Operatorzy sieci uzyskają skokowe usprawnienie zdolności 

monitoringu i sterowania siecią - umożliwi to zapewnienie 

wyższego poziomu niezawodności systemu,

 Firmy dystrybucyjne uzyskają niższe straty techniczne w 

przesyle, opóźnienie nakładów inwestycyjnych oraz obniżone 

koszty utrzymania ruchu.
 Środowisko odniesie korzyści w wyniku zmniejszenia 

szczytowego zapotrzebowania, rozpowszechnienia 
odnawialnych źródeł energii i związanego z tym zmniejszenia 

emisji CO2, jak również zanieczyszczeń jak rtęć



Korzyści finansowe z wprowadzenia sieci inteligentnych.  
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Amerykański EPRI: Electric Power Research 

Institute dokonał wyceny finansowych korzyści 

jakie powstaną w USA w wyniku wprowadzenia 

sieci inteligentnych.
 EPRI ocenia: inwestycje w rozwój technologii sieci 

inteligentnych i ich wdrożenie w wysokości 165 

miliardów dol. przyniosą przychody w wysokości 

od 638 do 802 miliardów dolarów.

Oznacza to współczynnik przychód/koszt w 

wysokości od 4:1 do 5:1.

Synergia między rozwiązaniami 

tworzącymi sieci inteligentne.  
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Wielu wypadkach między rozwiązaniami 

tworzącymi sieci inteligentne występuje relacja 

symbiozy czy synergii.
 Przykładowo, uzyskanie wysokiej niezawodności i 

efektywności są to dwa ważne cele w dowolnym 

systemie energetycznym.
W sieciach inteligentnych rozwiązania wdrażane 

dla osiągnięcia wysokiej niezawodności  powodują 

jednocześnie wzrost efektywności.

A także odwrotnie. 



Synergia między rozwiązaniami 

tworzącymi sieci inteligentne - urządzenia FACTS.

IEL Gdańsk25

 Urządzenia określane skrótem FACTS (flexible AC 

transmission systems), czyli elastyczne systemy 
transmisji prądu zmiennego są to urządzenia 

energoelektroniczne zapewniające optymalne warunki 

przesyłu energii przez linie przesyłowe, w 

szczególności zgodność fazy napięcia i prądu

 Wprowadzenie urządzeń FACTS powoduje zwiększenie 

niezawodności sieci, gdyż urządzenia te powodują, że 

linie przesyłowe staja się bardziej odporne oraz mniej 

wrażliwe na zaburzenia systemowe.

Synergia między rozwiązaniami 

tworzącymi sieci inteligentne - urządzenia FACTS.
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 Jednocześnie urządzenia FACTS znacznie 

zwiększają przepustowość linii przepustowych i 
zmniejszenie strat (przez uzgodnienie fazy prądu i 

napięcia), co zwiększa efektywność ekonomiczną 

przesyłu.

 Jest to tylko jeden z przykładów w jaki sposób 

technologie sieci inteligentnych mogą prowadzić 

do jednoczesnego osiągania wielu celów.



Podsumowanie
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 Sieci inteligentne powstaną przez zastosowanie 

wielu technologii

Korzyści wynikające z powstania tych sieci w 

rzeczywistości pojawią się także daleko poza 

systemem energetycznym.

 Przejście od obecnych sieci to inteligentnych sieci 

jutra będzie tak głęboką zmianą jak wszystkie 

postępy w systemach energetycznych w ciągu 

ostatnich stu lat, ale nastąpi w ułamku tego czasu.

Podsumowanie

IEL Gdańsk28

 Przejście to nie będzie jednak łatwe. Integracja wielu 

różnych inteligentnych technologii będzie kluczowa dla 

działania inteligentnych sieci i osiągnięcie tej integracji 

wymaga wprowadzenia wielu norm umożliwiających 

współdziałanie rozmaitych urządzeń.

 Realizacja potencjału inteligentnych sieci będzie 

wymagała uzyskania nowego poziomu współpracy 

między przemysłem, grupami interesów i szczególnie 

instytucjami regulacyjnymi, które posiadają 

bezpośredni wpływ na przebieg procesu przemiany 

sieci.



Wnioski
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W ostatecznym wyniku, 
rozwinięta sieć inteligentna

przyniesie korzyści wszystkim 

uczestnikom rynku energetycznego.

Projekt podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

powiatu Puck

poprzez rozbudowę lokalnej inteligentnej

infrastruktury energetycznej

Uzasadnienie projektu:

a) Wzmocnienie sieci elektroenergetycznej we wspomnianych 
regionach, ograniczenie ilości awaryjnych wyłączeń i czasu ich 
trwania;

b) Stworzenie możliwości przyłączania nowych odbiorców

c) Uzyskanie dodatkowych środków finansowych na 
wybudowanie kabli 30 kV i 15 kV w Powiecie Puck (środki 
mogą pochodzić z funduszy strukturalnych UE: Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego)

d) Ułatwienie prowadzenia inwestycji na terenie trudnym 
inwestycyjnie poprzez włączenie samorządów

e)    Powiązanie źródeł odnawialnych; zbilansowanie popytu i 
podaży



Projekt podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

powiatu Puck

poprzez rozbudowę lokalnej inteligentnej

infrastruktury energetycznej

Efekty projektu:
dla Powiatu Puck, poszczególnych gmin i miast:

a) Rozwój usług i turystyki;

b) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej

c) Zachowanie poziomu ekologicznego Półwyspu i Pasa 

Nadmorskiego

dla Operatora:
a) Wzmocnienie sieci w trudnych obszarach
b) Zwiększenie pewności zasilania w energię elektryczną 

c) Umożliwienie przyłączania nowych odbiorców

d) Zmniejszenie strat przesyłowych; zbilansowanie popytu z 

podażą

ENERGA 

PSE Gdańsk I 

Gdańsk Chełm

Hel

Dębki
Karwia Jastrzębia

  Góra

GPZ Reda

Władysławowo

PSE Żarnowiec

Z. Gdynia

PSE Błonia

kier. Elbląg

kier. Bydgoszcz

Z. Wejherowo

kable optyczne

Energi

Nowoprojektowane
kable optyczne

kable optyczne 
innych operatorów

Oznaczenia

istniejące węzły

transmisyjne

SDH STM-4

SDH STM-4

SDH STM-4

SDH STM-4

SDH STM-16

SDH STM-16

SDH STM-16

SDH STM-4

Nowy węzeł SDH STM-4

Nowy węzeł SDH STM-16

SDH STM-16

kier. Słupsk

Jastarnia

Puck

Jurata

   Radiowa
sieć dostępowa 
 do Urzędów

   Radiowa
sieć dostępowa 
 do Urzędów

Rys.1 Sieć optoteletransmisyjna dla Urzędów Administracji Państwowej
          w relacji: Powiat Puck - Urząd Wojewódzki Gdańsk 

Opracowanie: Marek Krakowiak/ENERGA

Projekt podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

powiatu Puck

poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury 

teleinformatycznej
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Dziękuję za uwagę



 

 

 
 
 
 
 

 
Zastosowanie czystego oleju 

roślinnego, jako paliwa drugiej 
generacji do napędzania 

konstrukcyjnie zaawansowanych 
silników spalinowych 
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Piotr Pasyniuk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Oddział w Warszawie

Warszawa, ul. Rakowiecka 32

p.pasyniuk@itep.edu.pl

ZASTOSOWANIE CZYSTEGO OLEJU 
ROŚLINNEGO JAKO PALIWA DRUGIEJ 

GENERACJI DO ZASILANIA 
KONSTRUKCYJNIE  ZAAWANSOWANYCH 

SILNIKÓW SPALINOWYCH

POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z 
ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

BLISKIE SPOTKANIE 
SZEPIETOWO czerwiec 2009
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SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

1 litr oleju roślinnego = 96% energii zawartej w 1 litrze oleju 
napędowego

1 litr biodies = 91% energii zawartej w 1 litrze oleju napędowego

Makuch rzepakowy – 38% protein - 566 PLN/t
Makuch sojowy – 44 % protein - 654 PLN/t

Ekwiwalentna cena: makuch rzepakowy =  99 % makuch sojowy

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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Zamknięty obieg  - Jednakowa ilość CO2 jest emitowana przez ciągnika jak ilość 

asymilowana podczas uprawy gleby

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

Główne cele:

Prezentacja ciągników rolniczych napędzanych czystym 
olejem roślinnym i spełniających wymogi emisji standard Stage 3A 
podczas codziennej pracy

Doskonalenie konstrukcji silnika i procesu przygotowania 
paliwa zgodnie z wymogami normy emisji spalin standards Stage 
3B i Stage 4 

Opracowanie europejskiej normy paliwa silnikowego
pochodzenia roślinnego

Opracowanie propozycji systemu produkcji oleju
roślinnego jako paliwa w gospodarstwach rolnych na własne
potrzeby

Ambit ious  targets  for  susta inable  so lut ions

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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John Deere, Mannheim (Germany) – co-ordinator

Vereinigte Werkstätten für Pflanzenöltechnologie (Germany)

TU Munich, Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen (Germany)

Lubrizol Ltd. (UK)

Waldland Vermarktungsges. m.b.H. (Austria)

Rhônalpénergie-Environnement (France)

Fédération Régionale des CUMA Rhône-Alpes (France)

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (Poland)

Nederlands Normalisatie-Instituut NEN (Netherlands)

Rozmieszczenie badanych ciągników

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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Rozmieszczenie badanych 
ciągników w Polsce

1

2

3

4
1

4

2

3

John Deer 6830 Premium
126 kW

Od kwietnia 2009

Od kwietnia 2009

Od maja 2009

Od maja  2009

5

5 Od kwietnia 2010

John Deer 7430 Premium
191 kW

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

EFEKT WYMIESZANIA OLEJU SILNIKOWEGO I ROŚLINNEGO
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Olej rzepakowy

(1 000 części)

+
John Deer Protect 100

(1 część)

Olej silnikowy 
„Lubrizol”

Wymiana oleju 
co  250 mth

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

Zmiana oprogramowania System wewnętrznego 

podgrzewania paliwa

Wzmocniony system
podawania paliwa

- jeden zbiornik paliwa
- brak dodatkowych filtrów

- brak przełączania zasilania z oleju 
napędowego na olej roślinny

- system obsługi identyczny jak 
w standardowym silniku

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

PROCEDURA URUCHAMIANIA ZIMNEGO SILNIKA

PRZEDMIOT OBSERWACJI
1. Jednostkowe zużycie paliwa

2. Poziom oleju silnikowego
3. Rozkład krzywych mocy silnika

4. Efektywność „zimnego startu” 

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

Pierwszy test po 100 mth

Następne po 350, 600, 850 i 1 100 

mth
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20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

engine power
kW

engine speed
rpm

Engine Power for Tractor After 600 oh

Diesel

VegOil

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

%

engine speed
rpm

Power decline in %

average

11.8%

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

Ciągnik
Lp/Nr

Typ
ciągnika

Przebieg w 
mth

Łączne zużycie 
paliwa w l

Jednostkowe 
zużycie 

paliwa w 
l/mth

1/9 JD 6830 760 10184 13.4

2/10 JD 6830 870 12006 13.8

3/11 JD 6830 930 9114 9.8

4/12 JD 6830 910 11011 12.1

5/19 JD 7430 750 8400 11.2

4 220 50 715 12,06

Stan na wrzesień 2010r.

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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WYNIKI BADAŃ W PEŁNI POTWIERDZIŁY PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

Monitoring pracy ciągników w IBMER, FRCUMA, WALDLAND, 
JOHN DEER wskazuje na ich niezawodność. Wszystkie 

parametry pracy są zgodne z oczekiwaniami

WNIOSKI

 Skład oleju < 3,5 mg (Ca+Mg+P)/kg oraz 6. godzinna 
oksydacja (zgodnie z normą DIN V 51605) uzyskane w 

technologii tłoczenia Walland i ITP O/Poznań

Wzrost zużycia paliwa ok. 10% - zgodnie z oczekiwaniami

Spadek mocy ok. 11% - zgodnie z oczekiwaniami

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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Energetyka,           
a odnawialne        
źródła energii.

DR INŻ.WIESŁAW GOLKA

Wyższe ceny energii, zagrożenia dla bezpieczeństwa 

dostaw energii i zmiany klimatu Europy 
bezpośrednio dotyczą nas wszystkich.

Energia stała się dobrem deficytowym

Przewiduje się wzrost zapotrzebowania                                               

na energię o 60% do roku 2030. 
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Rozkład temperatur i częstotliwości występowania temperatur ekstremalnych
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Średnia temperatura powierzchni Ziemi w zależności od 

stężenia GS (Olejnik 2009). 

,Przy podwojeniu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w stosunku do poziomu z 1900roku, 

ocieplenie klimatu na naszej planecie wyniesie od 2 do 6 C ‘’

Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze 

Gaz cieplarniany Symbol 
Wzrost stężenia                  

w atmosferze                          
w latach   1750-2000 

Dwutlenek węgla CO2 31 % 

Metan CH4 151% 

Podtlenek azotu N2O 17% 

Ozon O3 35% 
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Konwencjonalny System 
Energetyczny

Zrównoważony System 

Energetyczny
Nacisk na wzrost PKB Nacisk na perspektywiczne cele 

ekonomiczne i środowiskowe 

Klasyczne rozwiązania technologiczne 

i organizacyjne 
Nowe technologie w zakresie 

wytwarzania i zarządzania 

Przewaga paliw kopalnych Wzrost wykorzystania OZE 

Zyski wynikające z działania na 

rynkach zmonopolizowanych 
Działania na rynkach konkurencyjnych 

Całkowite pomijanie kosztów 

zewnętrznych 

Rosnący nacisk na uwzględnianie 

kosztów zewnętrznych 

Działanie na rynku wewnętrznym 

chronionym przez państwo 

Działanie na rynkach 

międzynarodowych o jednakowych 

regułach konkurencji

Odnawialne źródło energii (OZE) 

OZE – źródło wykorzystujące energię wiatru, 

promieniowania słonecznego, geotermalną,  fal,     

spadku rzek, energię biogazu i biomasy 

• elektrownie wodne,

• elektrownie wiatrowe,

• urządzenia wytwarzające energię z biomasy,

• biogazownie,

• ogniwa fotowoltaiczne,

• kolektory słoneczne do produkcji ciepła,

• źródła geotermiczne.

•biopaliwa
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OZE

1.Specyfika wysokich kosztów inwestycyjnych. 

wysokie koszty początkowe                                                         

pomijanie  kosztów zewnętrznych.

2. Ryzyko innowacyjności.

OZE traktowane są kategoriach podwyższonego ryzyka. 

brak zaufania do nowych idei 

brak wiedzy o potencjale technicznym i ekonomicznym

Nowe cele UE (3 x 20)
Na szczycie Rady Europejskiej 8 - 9 marca 2008 przyjęto Plan Działań
integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć
wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2˚ C powyżej poziomu sprzed
okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną

dostępnością ropy i gazu.

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020r. co najmniej o 20%
w porównaniu do 1990r.

• racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia

o 20%

• zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego zużycia

średnio w UE w 2020r. (w przypadku Polski – 15%)

• osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw
transportowych w 2020r.
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Fundusze wspomagające rozwój i wdrażanie OZE

Państwowe Wspólnotowe

fundusz termo-modernizacyjny programy ramowe

fundusz ochrony środowiska mechanizm wspólnych wdrożeń oraz 

zielonych inwestycji
budżet fundusz spójności oraz fundusze 

strukturalne
środki samorządowe programy operacyjne (infrastruktura 

i środowisko, innowacyjna 

gospodarka, kapitał ludzki)

dopłaty do upraw roślin 

energetycznych

Rys. 1 Udział OZE w globalnej produkcji energii w 

2008 r.

energia 
nuklearna

3%

paliwa kopalne
78%

OZE
19%
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Moc zainstalowana z OZE na koniec 2009 r.
Lp. Rodzaj energii

Jednostka

miary

Energia dodana

w

2009 r.

Stan na koniec 

2009 r.

1. Energia elektryczna
1. Energia wiatru

2. Małe hydroelektrownie <10 MW

3. Biomasa

4. Ogniwa fotowoltaiczne

5. Energia geotermalna

6. Energia słoneczna

7. Energia oceaniczna (przypływy)

8. Hydroelektrownie (wszystkie 

wielkości)

GW

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

38

2-4

2-4

7

0,4

0,2

----

31

159

60

54

21

11

0,6

0,3

980

2. Energia cieplna
2.1. Spalanie biomasy

2.2. Kolektory słoneczne

2.3. Energia geotermalna

GW

-"-

-"-

GW

•

35

•

270

180

60

3.
Biopaliwa
3.1. Produkcja etanolu

3.2. Produkcja biodiesla

Bilion litrów w 

roku

-"-

9

5

76

17

Odnawialna energia elektryczna zainstalowana na koniec 2009 r. [GW]

Technologia Świat
Kraje

rozwijające się
EU-27 Chiny USA Niemcy Hiszpania Indie Japonia

Energia wiatru 159 40 75 25,8 35,1 25,8 19,2 10,9 2,1

Małe hydroelektrownie 

<10 MW 60 40 12 33 3 2 2 2 4

Biomasa 54 24 16 3,2 9 4 0,4 1,5 0,1

Sieci energii PV 21 0,5 16 0,4 1,2 9,8 3,4 0 2,6

Energia geotermalna 11 5 0,8 0 3,2 0 0 0 0,5

Energia słoneczna(CSP) 

skoncentrowana 0,7 0 0,2 0 0,5 0 0,2 0 0

Energia oceanów 

(elektrownie pływowe) 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0

Razem (tylko małe 

hydroelektrownie 305 110 120 62 52 42 25 14 9

Wszystkie 

hydroelektrownie
980 580 127 197 95 11 18 37 51

Ogółem 1230 650 246 226 144 51 41 49 56
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Energia 

wiatru

Przyrost globalny mocy zainstalowanej z siłowni wiatrowych

w latach 1996 – 2009
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Moc z elektrowni wiatrowych zainstalowana do końca 2009 r.

10-ciu czołowych producentów na świecie

0

5

10
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ncj

a
Wielk
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ryta
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rtug

alia Dani
a

Gi
ga

wa
tty

Istniejąca w 2009 Dodana w 2009

Udział energii wiatrowej w zaspokojeniu potrzeb 

energetycznych w wybranych krajach:

• Dania – 20,0%
• Hiszpania – 14,3%
• Portugalia – 11,4% (2008 r.)
• Irlandia – 9,3% (2008 r.)
• Niemcy – 6,5%
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Energia

z biomasy

Surowce energetyczne i produkty rynkowe 
pozyskiwane z biomasy

Drewno 
odpadowe

Odpady 
rolnicze

Osady 
ściekowe

Biogaz
Biodiesel
Metanol
Etanol

Gaz 
pirolityczny

Energia 
cieplna

Energia 
elektryczna Paliwo

Obornik  
Gnojowica

Wysypiska 
odpadów

Ziarno zbóż

Ziemniaki
Rzepak
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Ciepło i

energia
elektryczna

Paliwa pł.,

chemikalia
i materiały

Platforma 
termochemiczna 

(zgazowanie, syngaz )

Platforma 
biochemiczna 

(cukrowa , tłuszczowa)

Syngaz

Pozostałości

Energia

wody
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Moc zainstalowana z elektrowni wodnych
w wybranych krajach  (MW)

• Chiny - 197
• USA - 81
• Kanada - 78
• Brazylia - 76
• Ogółem na świecie - 980
w tym z małych elektrowni - 60

Fotowoltaika
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Udział czołowych 6-ciu krajów w produkcji 

globalnej energii elektrycznej z ogniw PV

Inne 4%Inne państwa UE 

7%

Korea Południowa 

2%

Włochy 5%

USA 6%

Japonia 13%

Hiszpania 16%

Niemcy 47%

Scenariusze rozwoju fotowoltaiki w Unii Europejskiej
(źródło: EPIA 2010)

0
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MW

dane historyczne scenariusz umiarkowany scenariusz napędzany polityką
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Geotermia

Produkcja prądu elektrycznego  w 2004 r. ze źródeł geotermalnych 

Kraj Moc zainstalowana   MWe Całkowita produkcja   GWh/r

AUSTRIA 1 3,2
FRANCJA 15 102
ISLANDIA 202 1406
NIEMCY 2,01 1,5

PORTUGALIA 16 90
ROSJA 79 85

TURCJA 20 105
WŁOCHY 790 5340
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BIOPALIWA

EMISJA CO2 Z BIOPALIW W PORÓWNANIU DO PALIW 

KONWENCJONALNYCH [%]

Źródło: FAMMU/FAPA
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UDZIAŁ SUROWCÓW W PRODUKCJI BIOETANOLU NA 

ŚWIECIE[%]

Źródło:FAMMU/FAPA

SPADEK EMISJI CO2 DLA BIOPALIW W PORÓWNANIU  

Z PALIWAMI KONWENCJONALNYMI

Źródło:FAMMU/FAPA
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ROZWÓJ  OZE
W  POLSCE

Polityka energetyczna Polski do roku 2030
Główne cele w zakresie OZE:

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 

do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku,
 Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw 

transportowych, oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,

 Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu 

pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów 

rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do 

konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego

Przez bezpieczeństwo energetyczne rozumie się zapewnienie 
stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym 
zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez 

gospodarkę i społeczeństwo cenach
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Produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce
w latach 2004-2008 [%]

12,4

2,8

57

3,6

23,3

11,9

2,8

43,1

6,1

31,1

10,4
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13,5

30,2

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008

biomasa
biogaz
woda
wiatr
współspalanie

Moc zainstalowana OZE w latach 2005-2010 w Polsce 

Lp. Rodzaje OZE

Moc zainstalowana [MW]

2005 2006 2007 2010

1. Biomasa 189,8 252,8 255,0 252,4

2. Biogaz 31,9 36,8 46,0

69,2

(09.2009r.)

3. Wiatr 83,3 176,0 269,0 1005,5

4. Woda 921,7 929,4 934,0 946,7

5. Suma 1226,7 1395,0 1504,0 2273,8
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Przewidywany udział energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii w Polsce w latach 2010 - 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Końcowe 

zużycie 

energii

[ ktoe ]

61300 61800 62400 62900 63400 64000 65000 66100 67100 68200 69200

Końcowe 

zużycie 

energii z 

OZE

[ ktoe ]

5595 5933 6332 6706 7080 7501 8123 8723 9362 10024 10713

Końcowy 

udział OZE

[ % ]

9,13 9,60 10,15 10,66 11,17 11,72 12,50 13,20 13,95 14,70 15,48

źródło: Prognoza Ministerstwa Gospodarki – styczeń 2010 r.
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Energia 

wiatru
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Najważniejsze wnioski z raportu PSEW                        

„Wizja rozwoju e.w. w Polsce do 2020 r.”

• W 2020 roku elektrownie wiatrowe będą najtańszym odnawialnym 
źródłem energii elektrycznej

• Prognoza rozwoju energetyki wiatrowej na rok 2020 (moc zainstalowana):

– lądowe farmy wiatrowe ~ 11 GWe

– morskie farmy wiatrowe ~ 1,5 GWe

– małe elektrownie wiatrowe ~ 600 MWe

» razem ~ 13,1 GWe
• Redukcja emisji CO2 do atmosfery za sprawą e.w. wyniesie w roku 2020 –

33 mln ton.

• Liczba osób zatrudnionych w energetyce wiatrowej wzrośnie z ok. 2000 w 
roku 2008, do ok. 66 tysięcy w roku 2020.

• Udział energetyki wiatrowej w zużyciu zielonej energii elektrycznej, może 
wzrosnąć z obecnych ok. 15% do ok. 62% w 2020 roku, a jej udział w 
zużyciu energii finalnej brutto może osiągnąć 3,8 %.
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Energia

wody

921,7

929,4
934,0

946,7

900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950MW

2005 2006 2007 2010

Zainstalowana moc elektrowni wodnych w Polsce

w latach 2005 – 2010
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Zamierzenia rządu dotyczące rozwoju 

energetyki wodnej w Polsce
• W opracowanym przez M.G. dokumencie pn. „Polityka 

energetyczna Polski do 2030 roku” rozwój energetyki wodnej 
przedstawiono jako jeden z priorytetów.

• Rozwój energetyki wodnej będzie ukierunkowany na tzw. 
małą energetykę wodną, głównie ze względu na znaczne 
nakłady inwestycyjne dużych elektrowni wodnych oraz 
uwarunkowania środowiskowe

• Będą wykorzystywane głównie istniejące spiętrzenia wodne 
będące własnością skarbu państwa.

Źródło: odpowiedź M.G. na interpelację poselską Witolda Kochana z 30 IV 2010 r.

Energia

z biomasy
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Potencjał biomasy w Polsce
Lp. Wyszczególnienie

Potencjał                     

energii pierwotnej [ PJ ]

1. Plantacje na ziemi odłogowanej i zdegradowanej ~ 424,0

2. Słoma i siano ~ 195,0

3. Lasy ~ 41,6

4. Drewno odpadowe (z przemysłu) ~ 58,1

5.

Biogaz ~ 34,0

w tym:
rolniczy ~ 15,2

wysypiskowy ~ 11,5

6. Ogółem ~ 755

Moc zainstalowana z OZE (biomasa)

w latach 2005 – 2010

189,8

252,8 255,0 252,4

0

50

100

150

200

250

300

MW

2005 2006 2007 2010
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Fotowoltaika
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Stanowisko polskiej społeczności fotowoltaiki w sprawie 

projektu „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”

Autorzy projektu domagają się:

• uwzględnienia w planowaniu strategicznym polskiej polityki energetycznej 
realnego potencjału energetyki słonecznej;

• rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem FiT od roju 2010;

• usunięcia zbędnych barier administracyjnych, uproszczenia prawa oraz 
dostosowania go do przyłączania małych rozproszonych systemów;

• możliwości finansowania inwestycji w systemy fotowoltaiczne ze środków 
programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i programów 
NFOŚiGW;

• ustanowienia celu 1,8 GWp zainstalowanej mocy PV w roku 2020 i 10 GWp 
w 2030 r.;

• uruchomienia programu BiR nad przyszłościowymi technologiami ogniw 
fotowoltaicznych.

Geotermia



29

Praktyczne wykorzystanie wód geotermalnych

w zależności od temperatury
(B. Lindala, 1973 r.)

Zakłady geotermalne w Polsce
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Dziękuję
i pozdrawiam z 

Kłudzienka                                                     



 

 

 
 

 
 
 
 

Technologie wykorzystania biopaliw stałych 
mgr inż. Agnieszka Trojanowska 
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Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej

Technologie wykorzystania biopaliw stałych

Mgr inż. Agnieszka Trojanowska

Wprowadzenie;

Biomasa leśna;

Biomasa rolna – słoma;

Biomasa rolna – rośliny energetyczne;

Biogaz;

Podsumowanie.

Plan prezentacji
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Biomasa – biopaliwo stałe i ciekłe

stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące

z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz
leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także

części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (Dz. U.
2008 nr 156 poz. 969)

W zależności od kierunku pochodzenia wyróżniamy:
• biomasę pochodzenia leśnego;

• biomasę pochodzenia rolnego; 

• odpady organiczne.

Wprowadzenie

Lesistość Polski – 29% 
Do energetycznego wykorzystania – drewno odpadowe z lasów

Biomasa leśna
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Struktura własności lasów 

Ocena dostępnych zasobów drewna opałowego z lasów

Powierzchnia lasów państwowych – ok. 7 mln ha;

Przyrost roczny w Polsce w ostatnich latach – 7,5m3/rok;

Przyjęto średnią gęstość właściwą drewna na poziomie 0,65t/m3.
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Zasoby drewna z lasów do energetycznego wykorzystania

Województwo Powierzchnia [ha] Drewno odpadowe [m3] Drewno odpadowe [t]

Dolnośląskie 549110 566270 368075

Kuj-pomorskie 366665 378123 245780

Lubelskie 322945 333037 216474

Lubuskie 665597 686397 446158

Łódzkie 245851 253534 164797

Małopolskie 198725 204935 133208

Mazowieckie 416155 429160 278954

Opolskie 231250 238477 155010

Podkarpackie 485590 500765 325497

Podlaskie 379291 391144 254243

Pomorskie 570754 588590 382584

Śląskie 301892 311326 202362

Świętokrzyskie 223750 230742 149982

Warm.-mazurskie 678829 700042 455028

Wielkopolskie 660385 681022 442664

Zach.-pomorskie 763088 786935 511507

Polska 7059877 7280498 4732324

Biomasa pochodzenia rolnego:

odpady i pozostałości z produkcji rolnej i przemysłu

przetwarzającego jej produkty;

biomasa z celowych upraw energetycznych;

pozostałych odpadów ulegających biodegradacji z wyłączeniem

odpadów i pozostałości z produkcji leśnej oraz przemysłu

przetwarzającego jej produkty.

Biomasa rolna
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Aktualnie realizowane projekty dotyczące zagadnień 

energetycznego wykorzystania biomasy:

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej
do energetycznego wykorzystania;

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy;

BIOCLUS – Rozwój badań i środowiska innowacyjnego w pięciu

regionach europejskich na polu zrównoważonego użycia zasobów

biomasy.

Biomasa rolna – projekty

Słoma

Po zagospodarowaniu niezbędnych ilości w rolnictwie (produkcja
zwierzęca lub inna produkcja rolnicza) nadwyżki słomy mogą zostać

wykorzystane energetycznie;

Na cele energetyczne może być wykorzystana słoma wszystkich
gatunków roślin zbożowych oraz rzepaku i gryki (najbardziej
przydatna słoma żytnia, pszenna, rzepakowa oraz gryczana);

Słoma z upraw owsa z uwagi na niską temperaturę topnienia popiołu

nie jest zalecana do energetycznego wykorzystania;

Słoma jest materiałem niejednorodnym co utrudnia jej wykorzystanie
na cele energetyczne;
Zawiera pierwiastki alkaliczne i chlor – powodują korozje i zażużlanie

elementów kotła;

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Słoma

Popiół ze słomy może być wykorzystany jako nawóz mineralny bez
żadnych dodatkowych przygotowań. Z 1 tony biomasy uzyskuje się

zwykle od 30 do 40kg popiołu;

Biomasa ze słomy ma 5-krotnie niższą zawartość siarki i 4-krotnie
niższą popielność w porównaniu do węgla.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Słoma

Wartość energetyczna słomy zależna jest głównie od jej wilgotności;

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Słoma

Przeciętna wilgotność słomy różnych gatunków roślin

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Parametry charakteryzujące biomasę do energetycznego 

wykorzystania

zawartość wilgoci;
wartość opałowa;
zawartość popiołu;
wielkość/wymiary cząstek;
gęstość nasypowa;
postać paliwa.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Właściwości biomasy w zależności od warunków uprawy

Średnia wartość opałowa badanej słomy wynosiła ok. 17MJ/kg,
a ciepło spalania 18,3MJ/kg. Odchylenie standardowe dla obu
wartości było w granicach 0,4 MJ/kg.

Analiza wariancji wykazała, iż na ciepło spalania słomy istotny
statystycznie wpływ ma gatunek uprawianej rośliny oraz klasa
bonitacyjna gleby, z której pochodzi biomasa.

Zróżnicowanie wartości opałowej i ciepła spalania dotyczyło jedynie
słomy uprawianej na glebie klasy V. Słoma z tej klasy gleby
charakteryzowała się lepszymi właściwościami energetycznymi od
pozostałych próbek.

Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu stosowania środków

ochrony roślin na wartość opałową słomy.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Właściwości biomasy w zależności od warunków uprawy

Największą wartością opałową i ciepłem spalania charakteryzowała

się słoma pszeniczna, średnie wartości wynosiły, odpowiednio 17,2
i 18,54MJ/kg.

Najmniejszą wartość opałową i ciepło spalania posiadała słoma

rzepakowa – odpowiednio 16,33 i 17,73MJ/kg.

Stwierdzono, że:
Wartość opałowa i ciepło spalania słomy zależą od gatunku rośliny.

Wartość opałowa i ciepło spalania słomy rzepakowej są niższe niż

materiału z pozostałych roślin zbożowych.

Wpływ rodzaju gleby na wartość energetyczną słomy jest
niejednoznaczny i wymaga dalszych badań.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Zużycie paliwa w procesie produkcji biomasy ze słomy

Badano zużycie paliw ciekłych w poszczególnych operacjach
technologicznych przy uprawie tradycyjnych roślin zbożowych –

pszenica, żyto, pszenżyto.

Zużycie ON odniesiono do 1 tony całych roślin i 1 t ziarna.

Badania zużycia paliwa wykonano w:
• sześciu gospodarstwach przy uprawie żyta;

• pięciu gospodarstwach przy uprawie pszenżyta;

• dziewiętnastu gospodarstwach przy uprawie pszenicy.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Słoma

Zużycie paliwa w poszczególnych etapach produkcji biomasy
(pszenica)

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Słoma

Średnie zużycie paliwa w zabiegach agrotechnicznych przy uprawie
żyta

41%

nawożenie

15%

ochrona chemiczna
9%

zbiór

25%

transport
10%

uprawa

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Słoma

Średnie zużycie paliwa w zabiegach agrotechnicznych przy uprawie
pszenżyta

uprawa
37%

nawożenie

12%
ochrona 
chemiczna

9%

zbiór

36%

transport
6%

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Produkcja słomy – zużycie paliwa

Największe zużycie paliwa występuje przy uprawie pszenicy.
Średnie zużycie paliwa jest następujące:

• przy uprawie żyta wynosi 56,6 l/ha,
• przy uprawie pszenżyta 77,7 l/ha,
• przy uprawie pszenicy 88,1 l/ha.

Uwzględniając uprawę roślin tylko na ziarno zużycie paliwa wynosi:
• żyto – 17,4 l/t;
• pszenżyto – 18,3 l/t;
• pszenica – 18,7 l/t.

Uwzględniając trzy zboża jako jednorodną próbę zużycie paliwa na
poszczególne zabiegi jest następujące:

• uprawa gleby – 37% do 42,8%;
• nawożenie – 12,8% do 15%;
• ochrona chemiczna – 9% do 10,8%;
• zbiór – 23,8% do 36%;
• transport bliski – 6% do 10%.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

System przechowywania ma duży wpływ na jakość biomasy.

Narażenie zbelowanej biomasy na warunki atmosferyczne (deszcz,
śnieg) może mieć znaczący wpływ na obniżenie wartości

energetycznej przechowywanego materiału (głównie ze względu na
ubytek masy i wilgotność).

W niekorzystnych warunkach magazynowych może dochodzić do
gnicia słomy i/lub jej samozagrzewania (czyli korozji biologicznej).

Badano zmiany jakości słomy w zależności od długości czasu jej
przechowywania. Bele słomy żytniej i pszennej umieszczono na
niezadaszonym placu a bele słomy rzepakowej w magazynie
zadaszonym.

Dane dotyczące zmian wilgotności i wagi bel dotyczą słomy

składowanej na odkrytym placu składowym.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

Przechowywanych jest łącznie 35 bel słomy trzech gatunków roślin.

W celu określenia masy i wilgotności słomy w przechowywanych
belach wykorzystywane są następujące urządzenia:

• Waga WPT/4P2 o zakresie ważenia do 1000kg (zakupiona w ramach środków 

finansowych projektu);
• Tester wilgotności do siana i słomy sprasowanej firmy Dramiński (zakres pomiarowy 

10÷80 [%] i 1÷100 [oC]) – sprzęt PEC Lubań

• Wagosuszarka MAC 50

Wilgotność biomasy mierzona jest w 5 punktach każdej beli.
1                                           2

3

4                                           5

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

Gatunek Parametry chemiczne Parametry fizyczne

H [%] C [%] N [%] S [%] Wilgotność całkowita [%] Wartość opałowa [kJ/kg]

III kw 2009

Pszenica 6,3 46,97 0,61 0,14 6,24 16 437

Żyto 6,19 46,57 0,58 0,14 5,7 16 006

Rzepak 6,1 45,65 0,96 0,32 6,78 16 168

IV kw 2009

Pszenica 6,02 45,44 0,88 0,21 7,04 16 237

Żyto 5,94 45,43 1,2 0,18 12,5 14 814

Rzepak 6,11 45,12 0,74 0,23 7,27 15 652

I kw 2010

Pszenica 5,82 45,25 0,96 0,17 38,8 9 517

Żyto 5,97 45,92 1,14 0,18 50,8 7 440

Rzepak 6,08 44,78 0,88 0,27 7,9 15 343

II kw 2010

Pszenica 6,5 45,9 0,7 0,2 43,6 8 457

Żyto 6,1 46,8 0,95 0,17 39,6 9 580

Rzepak 6,15 46,4 0,72 0,18 8,4 15 377

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania



13

Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

Gatunek Formy ogólne [% w psm]

P2O5 P K2O K MgO Mg CaO Ca Na2O Na

III kw 2009

Pszenica 0,16 0,07 0,36 0,30 0,09 0,05 0,44 0,31 0,004 0,003

Żyto 0,20 0,09 0,56 0,46 0,07 0,04 0,46 0,33 0,004 0,003

Rzepak 0,30 0,13 0,86 0,71 0,22 0,13 1,38 0,98 0,019 0,014

IV kw 2009

Pszenica 0,16 0,07 0,48 0,40 0,13 0,08 0,52 0,37 0,006 0,004

Żyto 0,28 0,12 1,48 1,23 0,11 0,07 0,58 0,41 0,010 0,007

Rzepak 0,20 0,09 1,10 0,91 0,15 0,09 1,19 0,85 0,006 0,004

I kw 2010

Pszenica 0,16 0,07 0,92 0,76 0,21 0,13 0,66 0,47 0,006 0,004

Żyto 0,30 0,13 1,20 1,00 0,11 0,07 0,56 0,40 0,004 0,003

Rzepak 0,24 0,10 0,96 0,80 0,21 0,13 1,30 0,93 0,011 0,008

II kw 2010

Pszenica 0,12 0,05 0,28 0,23 0,13 0,08 0,58 0,41 0,002 0,001

Żyto 0,28 0,12 1,04 0,86 0,08 0,05 0,47 0,34 0,002 0,001

Rzepak 0,20 0,09 0,62 0,52 0,13 0,08 0,99 0,71 0,002 0,001

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

Gatunek Zawartość chloru

[% suchej masy] [% świeżej masy]

III kw 2009

Pszenica 0,057 0,053

Żyto 0,071 0,065

Rzepak 0,124 0,115

IV kw 2009

Pszenica 0,155 0,076

Żyto 0,098 0,071

Rzepak 0,046 0,042

I kw 2010

Pszenica 0,063 0,023

Żyto 0,146 0,072

Rzepak 0,167 0,153

II kw 2010

Pszenica 0,063 0,060

Żyto 0,142 0,143

Rzepak 0,103 0,099

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania



14

Właściwości biomasy ze słomy

zawartość popiołu – (przy wilgotności 14%)
• słoma pszenna 4%;
• żytnia 4,2%;
• rzepakowa 3,8%.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Zużycie energii jest tym mniejsze (a wydajność większa) im większa

jest średnica oczek sita zastosowana w rozdrabniaczu.

Wpływ na proces rozdrabniania ma również wcześniejsze

przygotowanie materiału. Poddanie rozdrabnianiu wcześniejszemu

powoduje mniejsze zużycie energii w drugim stopniu rozdrabniania.

Rozdrabnianie – Bąk

Rozdrabniana słoma pochodziła z bel pszenżyta.

Przygotowanie słomy do rozdrabniania obejmowało:
• rozwinięcie w odwijaczu, 
• rozluźnienie i rozdrabnianie wstępnym za pomocą: wozu paszowego, rozrzutnika 

obornika i przyczepy samozbierającej.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Stopień rozdrobnienia słomy w różnych urządzeniach
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Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przygotowanie słomy – rozdrabnianie
Przygotowana wstępnie słoma została rozdrobniona na
rozdrabniaczu Bąk zaopatrzonym w trzy rodzaje ekranów o oczkach
okrągłych o średnicach: 12, 16 i 22mm.

Parametrem zmiennym w trakcie badań były ekrany z różnej

wielkości oczkami oraz sposób przygotowania słomy.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Nr pomiaru Zużycie energii, kWh/t Wydajność, kg/h Rodzaj przygotowania wstępnego Średnica oczek ekranu, mm

1 57,51 28,67 SN 12

2 41,35 37,41 SN 16

3 42,54 37,73 SN 22

4 33,29 50,34 WP1B 12

5 31,78 51,41 WP1B 16

6 31,71 52,44 WP1B 22

7 32,68 50,12 WP2B 12

8 30,07 54,34 WP2B 16

9 26,51 61,97 WP2B 22

10 40,44 40,63 RBPion 12

11 38,31 42,89 RBPion 16

12 41,87 39,24 RBPion 22

13 44,04 37,96 RBPoz 12

14 35,31 46,53 RBPoz 16

15 38,48 42,69 RBPoz 22

16 38,98 42,67 PS 12

17 37,94 43,83 PS 16

18 29,83 55,75 PS 22

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

W zależności od wstępnego przygotowania słomy i wielkości oczek
ekranu zainstalowanego w rozdrabniaczu Bąk w trakcie badań

wydajność jego wahała się od 28,5kg/h do 62kg/h.

Średnia wydajność rozdrabniania słomy wynosiła 45,4kg/h, przy
średnim zużyciu energii na poziomie 37,4kWh/t.

Z analizy wynika, że wielkość oczka w sicie ekranu rozdrabniacza
ma istotny statystycznie wpływ na zużycie energii i wydajność

rozdrabniacza, na poziomie ufności 95%.

W przypadku drugiego czynnika, czyli wstępnego przygotowania
słomy różnice te nie są już tak bardzo wyraźne.

Zużycie energii w procesie rozdrabniania było najmniejsze przy
przygotowaniu biomasy w wozie paszowym (niezależnie czy ten
proces odbywał się przy użyciu jednej czy dwóch bel).

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Średnia wydajność rozdrabniania w rozdrabniaczu Alchemik była

zdecydowanie wyższa niż w rozdrabniaczu Bąk i wynosiła

775,23kg/h przy średnim zużyciu energii na poziomie 26,98kWh/t.

Najniższe zużycie energii było na poziomie 22,4kWh/t, a najwyższe

wyniosło 33,6kWh/t.

Na zużycie energii i wydajność w rozdrabniaczach firmy ASKET
wpływ ma wielkość oczek sita rozdrabniacza. Zużycie energii jest
większe przy mniejszych oczkach sita. Dla beli okrągłej zużycie

energii przy sicie 15mm wynosi od 28,1 do 30,9kWh/t. Natomiast dla
sita o wielkości oczek 30 mm waha się od 17,7 do 19,8kWh/t.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

PEC w Lubaniu – przykład wykorzystania słomy

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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PEC w Lubaniu – przykład wykorzystania słomy

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Właściwości biomasy wierzby energetycznej

zawartość wilgoci – pędy ścięte po zakończeniu wegetacji roślin

mają wilgotność powyżej 50%.
Z badań wynika, że górne części pędów miały wilgotność średnio

52,73% natomiast dolne części pędów miały średnią wilgotność

56,35%.
wartość opałowa – 7–8MJ/kg świeżej masy (17–19MJ/kg s.m.);
zawartość popiołu – ok. 2–3%;
gęstość nasypowa – ok. 200 – 270kg/m3.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Właściwości biomasy Miskantusa

zawartość wilgoci – przy zbiorze zimowym wilgotność powyżej 50%
natomiast przy zbiorze opóźnionym – tuż przed rozpoczęciem

wegetacji ok. 20%
wartość opałowa – 14–17MJ/kg s.m.
zawartość popiołu – przy zbiorze zimowym ok. 3%, przy zbiorze
wiosennym 1%
gęstość nasypowa – ok. 85 – 120kg/m3.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Właściwości biomasy Ślazowca pensylwańskiego

zawartość wilgoci – stosunkowo niska 20 do 25%, w przypadku
zbioru późnego

wartość opałowa – ok. 15–17MJ/kg s.m.
zawartość popiołu – ok. 3%
gęstość nasypowa – ok. 85 – 105kg/m3.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Wierzba                 
krzewiasta Miskantus           Ślazowiec            

pensylwański

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Wierzba 70,9 ha - Struktura nakładów pracy ludzi, %

128 rbh/ha

15,0

12,3

10,3

74,6

7,2
6,0 1,8 0,9 Likwid.plantacji – 74,6%

Transport – 15,0%

Inne zabiegi – 12,3%

Sadzenie – 10,3%

Nawożenie – 7,2%

Zbiór – 6,0%

Uprawa gleby – 1,8%

Ochr.roślin/pielęgn. –

0,9%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Struktura nakładów pracy ciągników i maszyn samobieżnych 

kWh/ha, %

5097 kWh/ha
14,1

10,1

8,9

4,6
4,6 1,2

23,5

32,8

Zbiór – 32,8%

Transport – 23,5%

Inne zabiegi – 14,1%

Nawożenie – 10,1%

Likwidacja plantacji – 8,9%

Uprawa gleby – 4,6%

Sadzenie – 4,6%

Ochr.roślin/pielęgn.– 1,2%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Koszty produkcji biomasy – wierzba (plantacja 71ha)

11,0%10,2%

19,4%

1,6%

2,9%

18,5%

21,5%

7,7%

5,0%

2,2%

Zbiór   - 21,5%

Nawożenie  - 18,5%

Sadzenie    - 11,0%
Transport    - 5,9%
Likwid.plantacji - 7,7%
Inne zabiegi  - 5,0%
Ochrona roślin - 2,2%

Uprawa gleby  - 1,7%
Ogólnogospod. - 2,9%

Podatek rolny   - 19,4%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Koszty produkcji biomasy – wierzba (plantacja 71ha)

8,7%

6,1%

14,7%

45,5%2,7%

2,9%

19,4% Mechanizacja   - 45,5%

Nawozy            - 14,7%

Sadzonki           -  8,7%

Robocizna         -  6,1%

Środki ochr.ros. -  2,7%

Ogólnogospod.  -  2,9%

Podatek rolny    - 19,4%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Koszty produkcji biomasy – Miskantus (plantacja 20ha)

5,9%

13,0%

6,0%

22,2% 24,0%

26,0%

1,1%
1,2%

0,7%
Zbiór - 26 %

Sadzenie  - 24%
Nawożenie  - 22,2%

Transp.bel - 6%
Uprawa gleby  - 1,1%
Likwid. plantacji - 1,2%
Ochrona roślin - 0,7%

Ogólnogospod. - 13%

Podatek rolny  - 5,9% 

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Koszty produkcji biomasy – Miskantus (plantacja 20ha)

5,9%
13,0%

0,8%
1,8%

31,9%

23,1%

3,5%

20,0%

Mechanizacja    - 31,9%

Sadzonki           -  23,1%

Nawozy              - 20,0%

Sznurek              -   3,5%

Robocizna         -   1,8%

Środki ochr.ros. -   0,8%

Ogólnogospod.  - 13,0%

Podatek rolny    -   5,9%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Formy biomasy

Kawałki drewna;
Całe pędy np. wierzby;
Zrębki;
Trociny, wióry;
Formy kompaktowe – pelety, brykiety.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Właściwości peletów drzewnych

zawartość wilgoci – ok. 10%;
wartość opałowa – ok. 17 MJ/kg;
zawartość popiołu – poniżej 1,5%;
gęstość nasypowa – 500 do 600 kg/m3.

Pelety oraz brykiety są dobrym rozwiązaniem przy energetycznym

wykorzystywaniu niejednorodnego materiału (np. słoma). Pozwala to m.in.

na zachowanie ustabilizowanej wilgotności materiału (wartości opałowej).

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Brykietowanie – Alchemik

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Biogaz – definicja

gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki

odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz
składowisk odpadów

Szacunkowy potencjał produkcyjny biogazu

Kiszonka z kukurydzy – 200m3 z 1 tony kiszonki
Gnojowica świńska – 500m3 z 1 tony s.m.o.
Obornik świński – 400m3 z 1 tony s.m.o.
Obornik i gnojówka bydlęca – 350m3 z 1 tony s.m.o.
Pomiot kurzy – 520m3 z 1 tony s.m.o.

Biogaz
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Źródła pozyskiwania biogazu, stosowanego jako odnawialne
źródło energii 

fermentacja osadu czynnego w komorach fermentacyjnych
oczyszczalni ścieków,

fermentacja organicznych odpadów przemysłowych

i konsumpcyjnych na składowiskach,

fermentacja gnojowicy i obornika w gospodarstwach rolnych,

fermentacja biomasy roślinnej.

Główne zalety produkcji biogazu:

możliwość użycia biomasy o wilgotności 40%,

redukcja odorów zwierzęcych,

wykorzystanie gnojowicy, zmniejszanie jej nadprodukcji,

redukcja patogenów,

wykorzystanie odchodów ptasich o dużej zawartości azotu
organicznego, który w trakcie fermentacji przechodzi w formę

nieorganiczną,
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BIOCLUS – bilans biomasy

Bilans biomasy dla woj. Wielkopolskiego obejmuje zasoby biomasy
leśnej, rolnej oraz odpadowej

Uwzględnia on wykorzystanie biomasy na cele produkcji:
• Energii elektrycznej i/lub cieplnej;
• Biogazu rolniczego.

BIOCLUS

BIOCLUS – biomasa leśna

Lasy zajmują na obszarze woj. Wielkopolskiego 660tys. ha (GUS –

stan na 31 grudnia 2008r.), co odpowiada lesistości 25,6%
powierzchni geodezyjnej.
Posłużono się metodą opracowaną przez Europejskie Centrum
Energii Odnawialnej, przy uwzględnieniu:

• powierzchni lasów;
• przyrostu rocznego w m3/ha - w Wielkopolsce ok. 5,35 m3/ha (2005-2009);
• wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze – 55% przyrostu rocznego

(Raport o stanie Lasów w 2008r.);
• wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne – 25% pozyskanego drewna na

cele gospodarcze (EC BREC)

Zał: wartość energetyczna drewna świeżego wynosi średnio 10GJ/t; sprawność urządzeń - 80%.

Województwo
Powierzchnia

Lasów [ha]

Zasoby drewna

odpadowego [m3]

Zasoby drewna

odpadowego [t]

Energia 

[GJ]

Wielkopolskie 660 385 681 022 442 664 3 541 315

Polska 7 059 877 7 280 498 4 732 324 37 858 590

BIOCLUS
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BIOCLUS – biomasa rolna

Powierzchnia upraw zbożowych utrzymuje się na zbliżonym

poziomie – 1014,5tys ha w 2005 do 1034,9tys ha w 2009r., uprawy
rzepaku się zwiększają – 72tys ha w 2005 do 123,6tys ha w 2009r.

Na podstawie zebranych informacji o plonach oszacowano produkcję

słomy w Wielkopolsce w latach 2005-2009 [tys. ton]

2005 2006 2007 2008 2009

Pszenica
390,27 296,36 361,75 359,52 465,26

Żyto
833,09 652,00 763,26 762,05 952,22

Pszenżyto 
1031,50 869,35 1082,99 1031,07 1346,76

Jęczmień 
415,03 369,54 486,19 369,67 496,27

Mieszanki zbożowe 
716,49 605,20 765,25 431,61 610,44

Rzepak 
219,60 243,57 321,77 321,46 422,71

RAZEM 
3605,97 3036,00 3781,21 3275,38 4293,65

BIOCLUS

BIOCLUS – biomasa rolna

Po uwzględnieniu zapotrzebowania na słomę w rolnictwie (głównie

produkcja zwierzęca) wyznaczono potencjał słomy do
energetycznego wykorzystania.

Ilość słomy jaka może być przeznaczana na cele opałowe bez
szkody dla produkcji rolniczej w woj. Wielkopolskim zmienia się

w czasie i ściśle zależy od plonowania roślin.

W roku ubiegłym oszacowana nadwyżka słomy wynosiła 364,67tys
ton, jednak w roku poprzednim wystąpił nieznaczny niedobór słomy

w regionie.

BIOCLUS
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BIOCLUS – biogaz

Występująca w woj. Wielkopolskim biomasa może być również

wykorzystana do produkcji biogazu.

Uwzględniono odpady z uprawy ziemniaków, buraków, kukurydzę

oraz trwałe użytki zielone i odchody zwierzęce.

Stwierdzono, że:
W regionie występują niedobory paszy objętościowej zatem nie jest
możliwe planowanie produkcji biogazu z TUZ.

Największy potencjał produkcji biogazu jest związany z uprawą

kukurydzy – teoretyczny potencjał produkcji biogazu – 670mln m3

Potencjał techniczny produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych

w Wielkopolsce wynosi 220mln m3 dla trzody, 125mln m3 dla bydła

i 10mln m3 dla drobiu.

BIOCLUS

BIOCLUS – rośliny energetyczne

W grupie roślin energetycznych w Wielkopolsce, podobnie jak
w całym kraju dominuje wierzba energetyczna, która jest uprawiana
na 1178 ha, co stanowi 98,5% powierzchni RE.

Udział trwałych plantacji pozostałych rodzajów roślin energetycznych
można ocenić jako niewielki.

Przeciętna deklarowana przez rolników powierzchnia trwałych

plantacji roślin energetycznych w Wielkopolsce wynosiła w 2007 r.
16,8ha i była dwukrotnie większa niż średnia krajowa (8,04ha).

Na podstawie powierzchni upraw i założonym plonie roślin

energetycznych na poziomie 17,5t s.m./ha określono, iż potencjał

techniczny biomasy w Wielkopolsce z RE wynosił w 2007 r. ok.
21tys. ton s.m.

BIOCLUS
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



 

 
 
 
 
 

 
Konwersja biomasy do paliw płynnych 

II generacji oraz CNG i LNG 
przeznaczonych do napędu ciągników 

rolniczych na przykładzie 
praktycznych zastosowań 

prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

Konwersja biomasy do paliw płynnych

Andrzej Myczko
Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Biopaliwa

W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest 
energia słoneczna. W wyniku jej:

 spalania, 

 fermentacji tlenowej

 fermentacji beztlenowej

 zgazowania

 Estryfikacji

można ten potencjał przekształcić w inne rodzaje 
energii: cieplną, elektryczną, paliwo płynne.
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Podstawowe rodzaje biopaliw

 Biodiesel - przetworzony chemicznie olej  roślinny  
otrzymywany procesie estryfikacji

 Bioetanol - alkohol etylowy z biomasy otrzymywany           
w procesie fermentacji i destylacji

 Czysty olej roślinny - otrzymywany z nasion roślin oleistych 
w wyniku tłoczenia

 Biogaz – otrzymywany z biomasy w wyniku beztlenowej          
fermentacji metanowej

Biopaliwa I generacji

Biopaliwa produkowane przede wszystkim ze 
spożywczych roślin uprawnych:

- kukurydzy
- rzepaku
- buraków cukrowych
- trzciny cukrowej
- innych roślin lub ich części które mogą być 

użyte do produkcji żywności

-
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Malowanie czarnej energii na 
zielony kolor – problem ?

 EROEI – Energy Return Invested

zwrot energii wobec energii zainwestowanej

Wskażnik  dla większości upraw wynosi ~1

występują jednak korzyści z ograniczenia emisji CO2 oraz  
poprawy koniunktury gospodarczej

Jedynie dla trzciny cukrowej osiąga wartość 7 – 12

Rekompensata uwolnionego CO2 na skutek wyrębu lasów pod 
uprawę trzciny cukrowej nastąpi po 100 latach

Bioaliwa II generacji

 Biopaliwa wytwarzane z 
niespożywczego materiału celulozowego 
oraz celulozowych resztek organicznych.

 Mogą być uprawiane jako plon 
podstawowy na glebach nie nadających 
się do produkcji żywności i nieużytkach.
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Zwiekszenie wygazowania
Zmniejszenie pojemności komory fermentacyjnej
Zamiana w formę ciekłą poprzez uwolnienie wody 
komórkowej

Podstawowe materiały do 
produkcji paliw II generacji

 Słoma

 Wierzba energetyczna

 Miskant itp.

 Pozostałości biomasy z przemysłu farmaceutycznego 
(np. biomasa po wytłoczeniu olejku miętowego itp.)

 Pozostałości i produkty uboczne z przetwórstwa 
rolno-spożywczego

 Biomasa komunalna 
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Podstawowe formy 
przekształcania biomasy

 Spalanie

 Upłynnianie biomasy

– zgazowanie –produkcja paliwa płynnego

 Biogazowanie

– oczyszczanie - sprężanie – upłynnianie

CNG i LNG – czy podobnie można 
postępować z biogazem?

Definicje pierwotnie stworzone dla 
naturalnego gazu ziemnego

 CNG - Compressed Natural Gas

sprężony gaz naturalny 

 LNG – Liquefied Natural Gas 

płynny gaz naturalny
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Sprężanie biogazu 

Ciągnik doświadczalny z napędem 
gazowym – ITP. o/Poznań
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Badania ciągnika 
doświedczalnego na hamowni

Doświadczenia EURONATUR
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Badania ciągnika napędzanego 
surowym olejem rzepakowym

Paliwa rolnicze opracowane w ITP. na 
bazie tłuszczów odpadowych

Oleju posmażalniczego

Tłuszczu dużych 

zwierząt rzeźnych

Tłuszczu drobiowego Tłuszczu drobiowego 

po rafinacji

Estry metylowe wyższych 

kwasów tłuszczowych 

(biodiesel) z:
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Przygotowanie oleju

 Tłoczenie oleju z nasion roślin 

oleistych

 Prowadzenie reakcji estryfikacji w 

temperaturach 25-70oC przy dwóch 

różnych systemach mieszania i 

płynnej regulacji intensywności 

mieszania

 Określanie tempa sedymentacji 

produktów poestryfikacyjnych

 Określanie wpływu różnych paliw na 

przebieg charakterystyki 

zewnętrznej wysokoprężnego silnika 

spalinowego

BADANIE PARAMETRÓW BIOPALIW

 Oznaczanie temperatury zapłonu. 

 Oznaczanie temperatury blokady zimnego filtra.

 Oznaczanie lepkości dynamicznej oraz funkcji 

temperatury względem lepkości

 Oznaczanie prędkości i siły ścinania. 

 Oznaczanie wartości opałowej paliw stałych i 

ciekłych.

 Oznaczanie glicerolu w estrach metylowych. 

 Określanie liczby kwasowej. 

 Wyznaczanie sprawności reakcji estryfikacji. 

 Prowadzenie reakcji estryfikacji na próbach 

10dm3 w zadanych warunkach.

 Oznaczanie PH.

 Oznaczanie gęstości paliw.
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Energia solarna też może być użyta 
do napędu pojazdów rolniczych  

www.klaster3x20.pl

Pojazd rolniczy RAMseS zasilany 
elektrycznie w „garażu solarnym”

http://www.klaster3x20.pl/
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Sposób i instalacja do odgazowania biomasy, odpadów i paliw kopalnych 
 

Termiczny rozkład ad substancji organicznej biomasy oraz wszelkiego rodzaju odpadów 
organicznych prowadzony w warunkach szybkiego doprowadzenia ciepła i wysokich 
temperatur procesu, prowadzi do uzyskania  dużej ilości gazowych produktów o wysokiej 
wartości chemicznej i energetycznej dających się stosunkowo łatwo oczyścić z wszelkiego 
rodzaju substancji szkodliwych dla technologicznego ich wykorzystania i dla otoczenia. 
Dotychczasowe wyniki prac badawczych oraz szeroko stosowane aplikacje przemysłowe  
wykazały, że w zależności od doboru warunków realizacji procesów odgazowania 
wyrażonych temperaturą procesu szybkiej pirolizy, szybkością nagrzewu, konstrukcją 
reaktora  można uzyskać , w zależności  od rozkładanej  substancji nawet 90% przemianę 
fazy stałej w fazę gazową. Uzyskane gazowane produkty pirolityczne mogą być użyte jako 
wysokokaloryczne paliwo gazowe – po uprzednim  odwodnieniu i chemicznym usunięciu 
gazowych substancji  szkodliwych takich  jak np.  tlenki siarki – lub poddane łagodnemu 
uwodornieniu  dają  wysoko  jakościowe  hydrogenizaty węglopochodne stanowiące źródło 
paliw ciekłych jak i surowców chemicznych . Procesy pirolizy organicznych substancji 
stałych są znane, a technologie technicznej ich realizacji są prowadzone od  szeregu lat. Jako 
surowiec do  procesów szybkiej pirolizy nadaje się każda substancja organiczna zawierająca 
duże ilości części lotnych. 
Możliwość uzyskania dużej  ilości gazów pirolitycznych metodą szybkiej pirolizy zwróciły 
uwagę na technologie realizowane  tą metodą, prowadzącą do uzyskania praktycznie 
największej sprawności przemiany fazy stałej w fazę gazową w warunkach konwencjonalnej 
termochemicznie przemiany substancji organicznej. W trakcie szybkiego nagrzewu substancji 
podlegającej termicznej destrukcji w miarę możliwości eliminuje się wtórny rozpad 
pierwotnych produktów procesu przy szybkim ich odprowadzeniu ze strefy reakcyjnej. W 
trakcie szybkiej pirolizy uzyskuje się do 80% sprawność cieplną procesu przemiany 
wyrażoną  jako udział energii zawartej w gazie w stosunku do całkowitej energii zawartej w 
substancji  wyjściowej. Ilość gazu pirolitycznego oraz skład chemiczny jest zależny od 
rodzaju substancji poddanej procesowi rozkładu, szybkość nagrzewu, końcowej temperatury 
procesu rozkładu oraz wielkości wymiarowej rozkładanej substancji. Ilość parametrów 
mających wpływ na proces szybkiej pirolizy  świadczy o tym jak bardzo skomplikowany jest 
proces, szczególnie wówczas, gdy celem nadrzędnym jest uzyskanie jak  największej ilości 
gazu pirolitycznego. Ponadto w przypadku cząstek mniejszych od 100 μm, gdy szybkość 
nagrzewu jest od 102 do 104°C/s, a wzrost temperatur wewnątrz cząstek następuje w ciągu  
milisekund, rozkład substancji organicznej jest wówczas  mało porównywalny z tym jaki 
zachodzi przy stacjonarnej niskiej  temperaturze reakcji i niskich szybkościach nagrzewu. 
Wzrost ilości produktów gazowych występuje również w wyniku  obniżenia ciśnienia  
reakcji.  Powstanie podciśnienia w strefie reakcji powoduje zwiększenie wydajności gazów 
pirolitycznych. 
Obecnie najczęściej stosowaną metodą  niskociśnieniowej pirolizy paliw biodegradowalnych  
jest wielostopniowa technologia wykorzystująca  technikę fluidalną (metoda zwana COED) 



pozwalająca na regulację czasu przebywania odgazowywanej substancji w strefie reakcji oraz 
szybkie odprowadzenie z reaktora wytworzonych lotnych produktów. W technologii tej 
odgazowywana substancja  jest poddana rozdrobnieniu poniżej 3 mm i suszona w strumieniu 
gorącego gazu    , po czym poddana jest do reaktorów pirolizy. Liczba reaktorów pirolizy 
oraz ich temperatury pracy są uzależnione od wielkości   temperatury mięknienia substancji 
organicznej i nieorganicznej zgazowywanego paliwa. Układ temperatur reaktorów jest tak 
dobierany aby uzyskać maksymalną ilość gazu pirolitycznego bez spiekania się 
odgazowywanej  substancji. Czas przebywania paliwa w poszczególnych reaktorach jest tak 
dobierany, aby w temperaturze danego reaktora nastąpiło całkowite wyjście lotnych 
składników. Lotne produkty opuszczające fluidalne reaktory pirolizy po odpyleniu w 
cyklonach są schładzane i rozfrakcjonowywane na  poszczególne składniki gazowe. 
Wodór otrzymany z gazu pirolitycznego jest często używany w procesach  uwodornienia, a 
pozostała część  gazu pirolitycznego po odsiarczeniu stosowana jest jako paliwo energetyczne 
lub stanowi produkt do dalszej przeróbki technologicznej. 
Opracowana w latach 50-tych ubiegłego stulecia  metoda  Lurgi – Ruhrgas polega na szybkiej 
pirolizie paliwa przy wykorzystaniu gorącego koksu jako stałego nośnika energii. 
W technologii tej rozdrobnione poniżej 0,5 mm paliwo jest mieszane z ogrzanym do 
temperatury 900-950°C koksem. Rozdrobnione paliwo szybko nagrzewa się do wysokich 
temperatur od rozgrzanego koksu wydzielając lotne produkty rozkładu pirolitycznego. Lotne 
produkty szybkiej pirolizy poddaje się procesowi odpylania  w cyklonach, schładzaniu i 
rozdziałowi na poszczególne frakcje ciekłe i gazowe. 
Lotny koksik w ilości 30 do 50% ogólnej masy paliwa jest nawracany transportem 
pneumatycznym  przy użyciu powietrza, w czasie którego zachodzi częściowe spalanie. 
Pozostała część koksiku może być użyta bezpośrednio  do opalania paleniska kotłowego lub 
po schłodzeniu stanowić może dodatek do produkcji mieszanek koksowych lub produkcji 
formowanych paliw bezdymnych. 
Metoda pirolizy węgla  opracowana przez Garret Research and Development Corporation do 
otrzymania syntetycznych paliw ciekłych polega na wykorzystaniu gorącego koksiku jako 
stałego nośnika ciepła w reaktorze strumieniowym. Wybór pirolizy jako metody upłynnienia 
węgla podyktowany został stosunkową łatwością realizacji jak i relatywnie niskimi kosztami  
przy przemysłowym wykorzystaniu procesu. 
Przy ogrzaniu paliwa do temperatur 800-1000°C bez dostępu  powietrza, substancja 
organiczna  paliw ulega rozkładowi z wytworzeniem gazu pirolitycznego i stałej pozostałości 
karbonizatu. Wzajemne proporcje tych produktów uzależnione są od temperatury  pirolizy i 
szybkości nagrzewu. Wzrost temperatury procesu i szybkości nagrzewu sprzyja  wytworzeniu 
się większej ilości produktów gazowych kosztem obniżenia  wydajności  karbonizatu. 
Z wielu potencjalnych technik szybkiego ogrzewania paliwa poddanego procesowi 
odgazowania  za najprostsze technicznie i najbardziej efektywne z dotychczasowych 
rozwiązań prowadzących   do zrealizowania procesu szybkiej pirolizy w celu uzyskania 
cennego gazu pirolitycznego, (który jest surowcem wyjściowym do produkcji  szeregu 
produktów technologicznych) uznano wykorzystanie gorącego koksiku jako stałego nośnika 
ciepła  i zastosowanie  reaktora strumieniowego. Wprowadzone do strumienia koksiku paliwo 
nagrzewać się może z szybkością dochodzącą do 3000 deg/s, co gwarantuje bardzo duże 
wyjście części lotnych, dochodzące do 80% udziału substancji organicznej. Strumień 



produktów opuszczających reaktor przechodzi przez układ cyklonów odpylających, gdzie 
wytrącony  koksik jest chłodzony. Mieszanina par i gazów po odpyleniu i schłodzeniu jest 
rozdzielana   na substancje smołowe, które poddaje się  procesowi   uwodornienia  w celu 
uzyskania substytutu ropy naftowej lub niskosiarkowego oleju opałowego. Pozostały gaz  po 
oczyszczeniu  zużytkowany może być jako źródło  wodoru  praz jako gaz opałowy. Są to 
jednak instalacje o niskiej wydajności, sięgającej kilku ton przetwarzanego paliwa na dobę. 
Inne stosowane metody np.: metoda Toscoal opracowana  przez The Oil Shale Corporation 
wykorzystuje do procesu szybkiej pirolizy węgla , jako stały nośnik ciepła ceramiczne kule. 
W metodzie  ICHPW  proces odgazowania węgla przebiegać może przy użyciu gorącego 
popiołu w temperaturze około 900°C w złożu fluidalnym w temperaturze 560-580°C przy 
wydajności kilku ton węgla na dobę i uzysku produktów gazowych do 70% masy substancji 
organicznej.  
Stosowane dotychczas technologie realizujące proces szybkiej pirolizy, głównie węgla 
charakteryzują się  ograniczoną wydajnością przetwarzanej substancji   i nie posiadają 
optymalnej sprawności energetycznej. Istotnym  brakiem istniejących sposobów i 
pracujących reaktorów  pirolitycznych jest ich przystosowanie, wyłącznie do węgla , paliwa 
o określonych własnościach fizycznych takich jak lepkość, wilgotność i zawartość  substancji 
mineralnej. Stosowane technologie w przypadku zawilgoconej często i zatłuszczonej – 
lepkiej substancji organicznej pochodzącej z różnego rodzaju  odpadów  biodegradowalnych, 
wymagają wstępnej obróbki termicznej, w celu usunięcia czynników sklejających , które są 
jednak zawsze kłopotliwe technologicznie i powodują dość znaczne straty energetyczne, 
które obniżają ogólną sprawność przemiany. Stosowane technologie posiadają  dość znaczne 
ograniczenia wynikające przede wszystkim ze zdolności przetwórczych procesu szybkiej 
pirolizy. Wydajności przetwórcze poszczególnych metod  sięgają bowiem najwyżej kilku ton  
na godzinę i dla zwiększenia wydajności   masowej wymagają budowy baterii kilku lub 
kilkunastu reaktorów. Stała  pozostałość po pirolizie staje się  często produktem odpadowym, 
który musi być poddany  procesowi dalszej utylizacji. Powyższe  niedogodności  są 
przyczyną ograniczonej ilości pracujących na skalę przemysłową  pirolitycznych technologii 
przetwarzających  paliwa węglowe, a tym bardziej  biomasę i odpadamy biodegradowalne. 

   Znany ze zgłoszenia patentowego według P 388243  sposób pirolizy biomasy pochodzącej z 
odpadów zwierzęcych i roślinnych charakteryzuje się tym, że sposób spalania i urządzenia do 
spalania wsadu z odpadów organicznych i nieorganicznych  według wynalazku P388243 
charakteryzuje się tym, że proces pirolizy wsadu z odpadów  organicznych i nieorganicznych 
zawierających  odpady pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, odpady komunalne i osady z 
oczyszczalni ścieków prowadzi się w komorze obrotowej w atmosferze redukcyjnej lub 
zbliżonej do redukcyjnej w obecności  spalin powstałych ze spalania paliwa 
wysokokalorycznego. Powstałe w trakcire  pirolizy  gazowe produkty rozkładu zawierające 
gazowy tlenek wapnia w ilości  stechiometrycznej do zawartości siarki i chloru kieruje się do 
mieszalnika  przynależnego do komory fluidyzacyjnej, w którym gazowe  produkty rozkładu 
miesza sie z powietrzem pierwotnym w ilości 0,2 do 0,4 udziału objętościowego powietrza  
do spalania, natomiast karbonizat i składniki mineralne popiołu z komory fluidyzacyjnej 
wprowadza sie do złoża fluidyzacyjnego, przez które przepływa gaz  fluidyzacyjny 
składający się z powietrza i spalin z recyrkulacji pobieranych w ilości od 10 do 90% udziału 
objętościowego spalin i w takiej  ilości, aby niezależne od obciążenia cieplnego instalacji 



utrzymać prędkość przepływu  gazu fluidyzacyjnego przez  złoże od 1 do 5 m/s – prędkości 
odniesienia do temperatury złoża.  

Powietrze do spalania wsadu rozdziela się na kilka rodzajów powietrza do spalania, w tym 
powietrze pierwotne w ilości od 20 do  40% udziału objętościowego powietrza niezbędnego 
do spalania, powietrze wtórne w ilości  od 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze 
trzecie w ilości 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze czwarte w ilości 10 do 30% 
udziału objętościowego oraz powietrze do spalania  karbonizatu zawarte w gazie 
fluidyzacyjnym w ilości 10 do 40%  udziału objętościowego powietrza  niezbędnego do 
spalania. Gaz fluidyzacyjny podaje się  pod ciśnieniem od 4 do 12 kPa do kilku stref złoża 
fluidyzacyjnego ( w ilości 1 do 4 stref).  
Urządzenie do spalania wsadu  z odpadów organicznych i nieorganicznych zawierające 
komorę obrotową   pirolizy i komorę fluidyzacyjną charakteryzuje się tym, że komora  
fluidyzacyjna z komorą spalania w górnej części i ze złożem fluidyzacyjnym w dolnej części 
jest zespolona poprzez komorę separacji cząstek stałych z komorą dopalania gazów palnych i 
karbonizatu zawartych w spalinach, natomiast do  komory fluidyzacyjnej jest kierowany 
wylot z procesu pirolizy  wsadu w komorze obrotowej i materiał inertny dozowany 
podajnikiem z zasobnika tego materiału  oraz dozowane palnikiem paliwo ciekłe lub gazowe 
do zapłonu i stabilizacji procesów spalania gazów pirolitycznych przy udziale powietrza  
wtórnego i powietrza trzeciego poddawanego przez odrębne dysze oraz do nagrzewu 
materiału  fluidyzacyjnego i zapłonu karbonizatu znajdujących się w złożu.  Komora spalania  
przynależna do komory fluidyzacyjnej zawiera feston doprowadzający spaliny do ko mory 
separacji cząstek  stałych, natomiast komora ta w dolnej części zawiera feston przelotu spalin 
kierowanych do komory dopalania wyposażonej w dysze powietrza czwartego i palnik  
zapłonowo - stabilizujący dopalania gazów  palnych i karbonizatu znajdujących się  w 
przepływających spalinach. W komorze dopalania pod festonem wlotu spalin są 
zainstalowane  dysze powietrza  czwartego, a na przeciwko festonu jest zainstalowany palnik  
zapłonowo – stabilizujący, przeznaczony do dopalania gazów palnych i karbonizatu 
zawartego  w spalinach, przy czym feston ko mory separacji jak i feston komory spalania są 
podobnie  wykonane z rur zespolonych z kształtownikami. 
Powstałe w komorze obrotowej gazy pirolityczne wprowadzane są do komory fluidalnej, 
gdzie  spalają się w górnej części komory z powietrzem :”pierwotnym”  doprowadzonym do 
komory fluidalnej kanałem powietrza „pierwotnego” oraz dyszami powietrza  „wtórnego” i 
powietrza „trzeciego”. Karbonizat spada do złoża fluidalnego, które od spodu zamknięte jest 
dnem dyszowym, pod którym znajduje się skrzynia gazu fluidyzacyjnego, do której 
wentylator wysokoprężny tłoczy poprzez wentylator  powietrze z otoczenia i poprzez 
wentylator spalin z recyrkulacji  z za wentylatora wyciągowego spalin. Złoże fluidalne 
wytworzone jest z karbonizatu oraz materiału  inertnego podawanego z zasobnika materiału 
inertnego. Zapłon  złoża fluidalnego odbywa się przy pomocy palnika  zapłonowego, a 
pomiary ciśnień i temperatur złoża mierzone są  manometrami i termoelementami. Popiół ze 
złoża fluidalnego odprowadzany jest  układem odprowadzania popiołu, składającego  się z 
wanny żużlowej, do której  wprowadzony jest kanał odprowadzający popiół ze złoża 
fluidalnego oraz kanał odprowadzający  popiół z komory dopalania. 
Gazy spalinowe, lotny popiół i lotny karbonizat powstałe w komorze fluidalnej przepływają  
przez feston „górny” do komory separacji, gdzie ulegają częściowemu odpyleniu. Z  komory 



separacji przepływają przez „dolny” feston, gdzie ulegają dalszemu odpyleniu do komory 
dopalania.  
Gazy palne i niedopalony karbonizat wpływając do komory dopalania mieszają się z 
powietrzem :”czwartym”  doprowadzonym dyszą i w obecności płomienia palnika dopalają 
się.  
Sposób odgazowania biomasy odpadów i paliw kopalnych  według wynalazku znamienny 
tym, że substancja poddana procesowi szybkiej  pirolizy przygotowana jest gabarytowo w 
układzie  materiałowo sortowniczym oraz w układzie rozdrabniania do wymiarów liniowych 
mniejszych od 100 mm. Rozdrobniony wsad  podawany jest do bunkra załadowczego w 
postaci  trocin, zrębków, peletów, brykietów, pyłów, pulpy, miału, groszku, grysiku i kęsów , 
skąd układem podajników podawany jest do zasobnika przykotłowego, gdzie miesza się z 
podawanym w ilościach  stechiometrycznych kamieniem wapuiennym  w stosunku do 
zawartej we wsadzie siarki  i chloru. Powstała mieszanina wsadu i kamienia wapiennego 
poddawana jest do komory obrotowej, gdzie poddana jest procesowi suszenia i szybkiej 
pirolizy w strumieniu spalin pochodzących ze spalania  paliwa wspomagającego w palniku 
olejowym lub gazowym umieszczonym w płycie czołowej komory obrotowej. Sposób 
znamienny tym, że proces suszenia i termicznego rozkładu wsadu i kamienia wapiennego 
przebiega w atmosferze redukcyjnej przy stechiometrycznym lub lekko  
podstechiometrycznym spalaniu paliwa wspomagającego, przy temperaturze w przedziale  
750 – 1150°C. W tym zakresie temperatur neutralizowane są tlenki siarki przy pomocy 
tlenków wapnia i wytrącane  z fazy gazowej w postaci stałych cząstek gipsu (CaSO4). Układ 
według  wynalazku znamienny tym, że gazy pirolityczne częściowo odsiarczone w komorze 
obrotowej przy pomocy tzw metody „pierwotnej”  stanowią mieszani nę pary wodnej, gazów 
palnych takich jak: CO, H2, C2H2, CH4, C2H5 itd. Oraz gazów  obojętnych takich jak N2 i 
innych balastowych zawierających Cl, F itd.  
Gazy pirolityczne opuszczając komorę obrotową posiadają temperaturę w przedziale od 700 
do 1000°C i zawierają oprócz pary wodnej, gazów palnych i gazów obojętnych, pary metali 
alkalicznych, metali ciężkich, związku chloru, fluoru oraz  niewielkie pozostałości tlenków 
siarki i niewielki ilości paliwowych tlenków azotu. 
Sposób według wynalazku znamienny tym, że gazy pirolityczne  po wyjściu z komory 
obrotowej przepływają do komory gazu  pirolitycznego, gdzie są schładzane przez 
powierzchnie ścian  membranowych komory oraz przez  powierzchnie ogrzewalne 
podgrzewacza  wody. Na wyjściu z komory  mierzona jest temperatura, ciśnienie i skład gazu 
pirolitycznego. 
Sposób  według wynalazku znamienny tym, że schłodzone gazy pirolityczne o znanym 
składzie chemicznym i znanych  parametrach termodynamicznych  - podciśnienie w 
przedziale 50 do 200 Pa, temperatura w przedziale 150 – 250°C przepływają przez układ 
odpylaczy oraz przez układ chemicznego oczyszczania do instalacji technologicznej przeróbki 
gazu lub do instalacji gazu opałowego. Części gazów pirolitycznych   po oczyszczeniu z 
części stałych  w odpylaczu 13.7 i oczyszczeniu chemicznym w układzie chemicznego  
oczyszczania  gazów 13.8 po osiągnięciu stanu równowagi termicznej instalacji kierowana 
jest poprzez klapę regulacyjno-odcinającą 13.12   do zasilania palnika wspomagającego 7 
oraz poprzez klapę regulacyjno-odcinającą   13.13 do zasilania palnika zapłonowo-
stabilizującego 10.5 do zapłonu i stabilizacji pracy  złoża fluidalnego 10.1 oraz do zasilania 



palnika zapłonowego stabilizującego zapłon i dopalanie lotnego koksiku i gazów palnych w 
komorze dopalania 15.  
Sposób według wynalazku znamienny tym, że powstały w komorze obrotowej  karbonizat i 
popiół spływają z dna ko mory obrotowej przez szczelinę „a” o szerokości  i wysokości od 
100 m do 500 mm do złoża fluidalnego, gdzie karbonizat ulega spaleniu. Powstałe w złożu 
fluidalnym gazy spalinowe przepływają  do komory dopalania, gdzie mieszają się z 
dodatkowo doprowadzonym powietrzem  i w obecności płomienia paliwa gazowego lub 
ciekłego wypalają  się niespalone  w komorze fluidalnej  gazy palne i ziarna karbonizatu. 
Wypływające z komory fluidalnej gazy  ulegają częściowemu oczyszczaniu z lotnego popiołu 
i karboniztau  na elementach  festonu umieszczonego w tylnej ścianie ekranowej komory 
fluidalnej. Odseparowany pył spływa  do złoża fluidalnego, a gazy spalinowe przepływają do 
komory dopalania, gdzie po wymieszaniu z powietrzem następuje dopalanie  gazów palnych i 
ziaren karbonizatu w strefie przypłomiennej płomienia palnika wspomagającego. Sposób 
według wynalazku znamienny tym, że w katalitycznej strefie przypłomiennej płomienia 
wspomagającego, bogatej w cząsteczki rodników  następuje całkowite i zupełne dopalanie 
cząstek gazowych i cząstek lotnego koksiku. Strefa przypłomienna płomienia 
wspomagającego spełnia rolę „dopalania” w wyniku czego, spaliny opuszczające ko morę  
dopalania nie zawierają części palnych. 
Sposób znamienny tym, że pozbawione części palnych spaliny  przepływając przez 
podgrzewacz grodziowy, umieszczony pod  sufitem komory dopalania, wychładzają się , a 
przepływając przez feston umieszczony  w górnej części tylnej ściany komory dodatkowo 
oczyszczają się z lotnego popiołu  i kondensujących się par metali ciężkich         , które  są 
zdmuchiwane okresowo do leja popiołowego komory dopalania. Po wyjściu z komory 
dopalania, spaliny przepływają przez ciąg  konwekcyjny kotła, gdzie oddają swe ciepło  
powierzchniom ogrzewalnym: wodnym, olejowym lub powietrznym, wychładzając się do 
temperatur 130 ,- 160°C. Po wyjściu z kanału spalinowego kotła, spaliny są kierowane do 
zgrubnego oczyszczania z lotnego popiołu  w multicyklonie i następnie do dokładnego 
oczyszczania w filtrze workowym. 
Sposób znamienny tym, że oczyszczone  z lotnego popiołu spaliny przetłaczane są prze  
wentylator wyciągowy do komina. Za wentylatorem wyciągowym spaliny są kierowane do 
stacji monitoringu spalin oraz do traktu spalin recyrkulacyjnych podawanych  do złoża 
fluidalnego, gdzie po wymieszaniu z powietrzem stanowią gaz  fluidyzujący złoże fluidalne. 
Sposób według wynalazki znamienny tym, że popiół ze złoża fluidalnego odbierany jest 
kanałem odprowadzającym popiół, którego górna krawędź  wlotowa jest  umieszczona w 
odległości od 0,5 do 2,5 m od dna sitowego, a dolna jest zanurzona w wodzie wanny 
żużlowej.  

 
 

Urządzenie do termicznej  pirolizy biomasy  odpadów oraz paliw kopalnych według 
wynalazku znamienne tym, że wsad zgromadzony w bunkrze  załadowczym 1  podawany jest 
podajnikiem 2 do zasobnika przykotłowego 4, gdzie miesza się z preparatem wapniowym 
podawanym z zasobnika preparatu wapniowego  3 przez podajnik celkowy 3.1. Mieszanina 
wsadu i preparatu wapniowego  w zasobniku przykotłowym jest zabezpieczana przed 
pożarem przy pomocy klapy przeciwpożarowej 6 umieszczonej  w kanale zasilającym 



zasobnik 4. Mieszanina wsadu i preparatu wapiennego podawana jest  podajnikiem 8 do 
komory obrotowej 9 przez płytę czołową 9.2, w której  umieszczony jest również palnik 
paliwa wspomagającego 7, zasilany przez moduł  przypalnikowy  8  sterujący pracą palnika. 
Płyta czołowa 9.2 uszczelniona  jest z komorą obrotową 9 przy pomocy kanałowego 
uszczelnienia labiryntowego 9.6, zaopatrzonego w pomiar ciśnienia gazu uszczelniającego 
9.5. W płycie czołowej 9.2 umieszczony jest króciec z manometrem 9.4 służący do pomiaru 
ciśnienia wewnątrz komory obrotowej w pobliżu płyty czołowej 9.2. 
Kanał uszczelniający 9.6  jest zasilany  korzystnie spalinami z recyrkulacji poprzez klapę 
regulacyjną 26.6 regulującą ilość doprowadzonych spalin. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  komora obrotowa 9 wzdłuż osi wzdłużnej 
zaopatrzona jest w czujniki temperatury 9.1  a wylotem połączona  jest z komora fluidalną 10 
poprzez kanałowe uszczelnienie  labiryntowe 9.6 zasilane poprzez klapę  regulacyjną 26.5 
spalinami z recyrkulacji, których ciśnienie mierzy manometr 9.7. Urządzenie według 
wynalazku  znamienne tym, że powstały w komorze obrotowej 9 gaz pirolityczny przepływa 
do komory  gazu pirolitycznego 13 ponad przegrodą 13.1 wykonaną jako ściana membranowa 
z rur kotłowych od spodu zaizolowana  betonem żaroodpornym i przechodząca przez całą 
szerokość komory fluidalnej 10 w taki sposób, że dolna jej krawędź jest umieszczona w 
pionowej odległości „a” w przedziale od 50 do 500 mm od spodu ściany komory 9 i poziomie  
w odległości  „b” 50 do 500 mm od końcowej krawędzi komory obrotowej 9. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że gazy  pirolityczne przepływają  z komory 
obrotowej 9 ponad przegrodą 13.1 do komory gazu pirolitycznego 13 dzięki mniejszemu 
ciśnieniu panującemu w komorze 9 niż w komorze 10 oraz dzięki  przegrodzie 13.1, która 
zamyka przepływ gazów do i ze złoża fluidalnego 10.1. Urządzenie znamienne tym, że gorące 
gazy pirolityczne ochładzają się oddając ciepło powierzchniom ogrzewalnym w postaci 
bocznych   ścian membranowych oraz podgrzewaczom wody 13.2 zaopatrzonym w 
zdmuchiwacze sadzy 13.11. Po schłodzeniu gazu pirolitycznego, na wylocie z kanału 
rozmieszczone są króćce do pomiaru ciśnienia 13.4, do pomiaru temperatury 13.5 i do poboru 
próbek gazu do analizy  chemicznej 13.6. Gazy pirolityczne po wyjściu  z kanału komory 13 
poddane są procesowi odpylania w odpylaczu 13.7 i chemicznemu  uzdatnianiu w reaktorze 
13.8. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że palnik wspomagający  7 po uzyskaniu 
równowagi termicznej przez instalację i ustabilizowanie procesu suszenia i odgazowania w 
komorze obrotowej 7 jest zasilany gazem pirolitycznym pobieranym z za układu  
chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 13.8, a jego ilość jest regulowana  przy pomocy 
klapy regulacyjnej 13.12. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  palnik wspomagający 7 jest zasilany 
paliwem ciekłym lub gazem wysokokalorycznym ze źródła  zewnętrznego jedynie podczas 
rozruchu  korzystnie w czasie do 5 godzin od momentu uzyskania termicznej równowagi 
przez komorę obrotową 7 oraz podczas odstawiania instalacji z pracy w czasie do 5 godzin 
podczas opróżniania komory 7 z osadu. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że palnik zapłonowo-stabilizujący 10.5 
zainstalowany w złożu fluidalnym 10.1 oraz palnik  zapłonowo-stabilizyjący 15.2 
zainstalowany w komorze dopalania  15 zasilane są  po osiągnięciu stanu równowagi 
termicznej przez instalację gazem pirolitycznym poprzez klapę regulacyno-odcinają cą 13.13. 



Gorąca woda lub mieszanka parowo – wodna  powstała w powierzchniach ogrzewalnych 
komory gazu pirolitycznego, odprowadzana jest z kolektorów 13.9 i 13.10  do  walczaka kotła 
14. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że karbonizat oraz  popiół  powstałe w trakcie 
pirolizy w komorze obrotowej 9 poprzez szczelinę  utworzoną po między  krawędzią 
wylotową komory obrotowej a dolną  krawędzią przegrody 13.1 odprowadzane są do złoża 
fluidalnego 10.1, gdzie  mieszane są z materiałem inertnym podawanym z zasobnika  
materiału inertnego 10.6. Złoże fluidalne  nagrzewane jest przy pomocy palnika zapłonowego  
10.5 i zasilane gazem fluidyzacyjnym składającym się z powietrza i spalin z recyrkulacji 
poprzez dno dyszowe 10.2  ze skrzyń gazu fluidyzacyjnego 10.3, zaopatrzonych w klapy 
regulacyjne gazu fluidyzacyjnego 10.9. Złoże fluidalne  zaopatrzone jest w  króćce do 
pomiaru ciśnienia 10.7 umieszczone bezpośrednio nad dnem dyszowym i w odległości od 1,5 
do 3,5 m  nad dnem 10.2 oraz  przemiennie króćce do pomiaru temperatury 10.8 w tych 
samych płaszczyznach poziomych. 
Układ znamienny tym, że popiół ze złoża fluidalnego odprowadzany  jest przy pomocy 
kanału  12.2, zaopatrzonego w podajnik celkowy 12.3 do wanny żużlowej 12.1 napełnionej 
wodą. Ściany ekranowe komory fluidalnej 10 i komory gazowej 13 zasilane są z kolektorów  
10.10 połączonych z rurami opadowymi 11 zasilanymi wodą z walczaka 14.  
Układ według  wynalazku znamienny tym, że  gaz fluidyzacyjny zasilający złoże  fluidalne  
10 przez dno dyszowe 10.2, skrzynie 10.3 i klapy regulacyjne 10.9 podawany jest  przez 
wysokoprężny  wentylator 28 o sprężu od 5 do 15 kPa składający się ze spalin  z recyrkulacji 
pobieranych rurociągiem 26 zaopatrzonym w klapę regulacyjną 26 umieszczona  za 
wentylatorem wyciągowegowym  spalin 20  i podawanych przez wentylator spalin 26.2 
napędzany silnikiem  26.3 z falownikiem 26.4 oraz z powietrza  podawanego wentylatorem 
27 zaopatrzonym w klapę regulacyjną 27.1.  
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że spaliny powstałe w wyniku spalania 
karbonizatu w złożu fluidalnym 10.1 przepływając do góry komory fluidalnej 10 omywają 
przegrodę 13.1 zmieniając przy tym swój kierunek przepływu z pionowego w ukośny w 
kierunku festonu 10.4 utworzonego z odgiętych rur  ekranu tylnego komory fluidalnej 10. 
Przegroda 13.1 od strony złoża fluidalnego posiada  warstwę betonu żaroodpornego, który 
zmniejsza  ilość ciepła przekazywanego od spalin ze złoża fluidalnego  do powierzchni 
ogrzewalnej przegrody 13.1 dzięki czemu gaz pirolityczny może oddawać więcej ciepła 
rurom ekranowym, które od góry są nieizolowane.  
Spaliny przepływając przez feston 10.4  ulegają częściowemu oczyszczeniu  z lotnego 
popiołu na kształtownikach przymocowanych do rur festonu 10.4. Po przejściu przez feston 
10.4 spaliny zawierające resztkowe ilości gazó palnych  i lotnego koksiku wpływają do 
komory dopalania 15, gdzie mieszają sie z powietrzem  doprowadzonym dyszą 15.1 i 
dopalają się w strefie przypłomiennej płomienia   palnika 15.2. Komora  dopalania 15 
wykonana jest ze ścian ekranowych, które zasilane są wodą kotłową z kolektora 15.3 
połączonego z rurą opadową 11 zasilaną z walczaka 14.  Gorąca woda lub mieszanka parowo 
– wodna ze ścian ekranowych  komory dopalania 15  odprowadzana jest do kolektorów 15.4, 
które połączone są z walczakiem 14.  Spaliny po dopaleniu gazów palnych i lotnego koksiku 
w komorze 15 przepływają przez grodziowy podgrzewacz oleju termalnego 15.6.  



Podgrzewacz grodziowy 15.5 zamyka komorę dopalania od góry i jest połączony z drugim 
stopniem  podgrzewacza oleju termalnego umieszczonym w przewale kotła. Podgrzewacz  
oleju termalnego połączony jest  z parownikiem oleju silikonowego 16.1. Olej termalny  
tworzy  zamknięty układ obiegowy, wyposażony w zbiornik wyrównawczy 16.6 zaopatrzony 
w zawór bezpieczeństwa. Wytworzone w parowniku 16.1 pary oleju silikonowego  kierowane 
są rurociągiem zaopatrzonym w termometr, mano metr oraz w zawory odcinające znajdujące 
się na zasilaniu i beipasie do  turbiny 16. Pary oleju  silikonowego po przejściu przez turbinę 
przepływają rurociągiem zaopatrzonym w manometr  i  termometr do wymiennika 
regeneracyjnego 16.2, skąd  pompa obiegowa 16.4 olej silikonowy podaje  do wymiennika 
regeneracyjnego 16.2, z którego po podgrzaniu  przepływa do parownika 16.1. Schłodzenie 
oparów oleju silikonowego  przebiega w wymienniku ciepła 16.3, w którym ogrzewana jest 
woda lub para wodna zasilająca odbiorniki  ciepła 16.5. 
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że w kanale wylotowym kotła umieszczony 
jest podgrzewacz wody 17.1 i 17.2, zasilany pompą 23, zasilającą instalację wodą  kotłową 
przygotowaną chemicznie w stacji chemicznej 24, zasilanej wodą surową i kondensatem z 
odbiorników ciepła 25. Podgrzana w  w podgrzewaczach 17.1 i 17.2 woda przepływa  w 
walczaku 14, skąd rurami opadowymi 11 zasila kolektory ścian ekranowych komory gazu 
pirolitycznego 13, komory fluidalnej 10 i komory dopalania 15. 
Instalacja według wynalazku znamienna tym, że w kanale wylotowym spalin zamontowane są 
króćce do pomiaru temperatury spalin 17.3, ciśnienia spalin 17.4 i poboru  próbek spalin do 
analizy chemicznej 17.5. Wytrącony w leju kanału 17 popiół odprowadzany  jest do układu 
odprowadzania popiołu 12. Kanał wylotowy spalin 17 połączony jest z układem odpylania 
spalin 18 i układem chemicznego oczyszczania spalin 19, skąd spaliny pobiera wentylator  
wyciągowy 20 napędzany silnikiem 20.1, sterowany falownikiem 20.2. Tłoczone przez 
wentylator wyciągowy spaliny monitorowane są w stacji monitoringu 21 i odprowadzane do 
komina 22. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzeżenie patentowe 
 

1. Sposób  odgazowania biomasy, odpadów i paliw konwencjonalnych  polegający na 
poddaniu wsadu procesowi suszenia i szybkiej pirolizy w komorze obrotowej zasilanej 
dodatkowym paliwem ciekłym lub gazowym znamienny tym, że proces szybkiej 



pirolizy wsadu odbywa się w sposób ciągły jednocześnie z termicznym rozkładem 
rozdrobnionego  kamienia wapiennego, dzięki czemu gazowe związki siarki wiązane 
są chemicznie przez lotne tlenki wapnia do  neutralnego gipsu, a chlor do chlorku 
wapnia, które w postaci popiołu usuwane są z instalacji. 

2. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że gazy pirolityczne oddzielone w 
komorze obrotowej 9 od karbonizatu i popiołu znajdują sie w górnej części komory 
obrotowej i przepływają  do komory gazu pirolitycznego 13 ponad przegrodą 13.1 i są 
schładzane poprzez  powierzchnie ogrzewalne podgrzewacza wody 13.2 i rury 
ekranowe przegrody 13.1 oraz rury  ekranowe ścian komory, w których przepływa 
woda kotłowa , po czym są oczyszczane z zanieczyszczeń stałych w odpylaczu 13.7 i 
z zanieczyszczeń chemicznych  w układzie chemicznego uzdatniania gazu 13.8. 

3. Sposób według zastrzeżenia 1  znamienny tym, że palnik wspomagający 7 komory 
obrotowej 9, po osiągnięciu równowagi termicznej w czasie korzystnie do 5h n od 
rozpoczęcia procesu suszenia i odgazowania wsadu jest zasilany gazem pirolitycznym 
poprzez klapę regulacyjną  13.12 

4. Sposób według zastrzeżenia 1 znamienny tym, że  palnik zapłonowo-podtrzymujący 
10.5 w komorze fluidalnej 10.1 oraz palnik zapłonowo-stabilizujący 15.2 w komorze 
dopalania 15  po osiągnięciu równowagi termicznej przez  instalację korzystnym jest 
aby były zasilane gazem pirolitycznym poprzez klapę regulacyjną 13.13. 

5. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że  karbonizat i popiół zgromadzony 
w dolnej części komory obrotowej 9 zasypuje się przez szczelinę utworzona pomiędzy  
krawędzią wylotową komory obrotowej 9, a dolną  krawędzią przegrody 13.1 do 
komory fluidalnej 10, gdzie z materiałem inertnym tworzy złoże fluidalne 10.1, w 
którym wypala się karbonizat w obecności pozostałego po termicznym rozkładzie 
kamienia wapiennego. 

6. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że powstałe w złożu fluidalnym 10.1 
gazy wypływają z komory fluidalnej 10  przez feston 10.4, gdzie następuje częściowa 
separacja z lotnego karbonizatu i mineralnych części stałych oraz  z par metali 
ciężkich, do komory dopalania 15, do której doprowadzone jest powietrze  przy 
pomocy dyszy 15.1 do dopalania resztek lotnego koksiku i gazów palnych. 

7. Sposób znamienny tym, że gazy spalinowe z komory  dopalania 15 kierowane są na 
podgrzewacz grodziowy 15.5 i podgrzewacz 15.6  korzystnie oleju termalnego, który 
podgrzewany do temperatury 300-350°C,  służy do odparowania oleju silikonowego w 
parowniku 16.1, którego pary  napędzają turbozespół ORC 16, oraz podgrzewają 
wodę w podgrzewaczu 17.1 i 17.2, która  odprowadzana jest do walczaka 14, z 
którego zasilane są odbiorniki ciepła 25. 

8. Instalacja do odgazowania biomasy, odpadów i paliw konwencjonalnych składająca 
się z bunkra 1, podajników  2 i 5, palnika paliwa wspomagającego 7, obrotowej 
komory suszenia i pirolizy 9, komory fluidalnej 10, komory gazu pirolitycznego  13, 
komory dopalania 16 i kanału konwekcyjnego 17  znamienna tym, że  komora 
fluidalna 10 rozdzielona jest przegrodą 13.1, wykonaną w postaci szczelnej  ściany 
membranowej 13.1 wykonanej z rur chłodzonych wodą, od spodu zaizolowanych 
betonem żaroodpornym , usytuowaną ukośnie pod kątem   od 20 do 70° w stosunku do 
ściany tylnej komory 10, której dolna krawędź tworzy  z krawędzią  wylotową komory 



obrotowej 9 szczelne o wysokości a  od 50do 500 mm i szerokości b od 50 do 500 
mm, przez którą przedostaje się karbonizat i popiół do złożą fluidalnego 10.1. 

9. Instalacja według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że przegroda 13.1 rozdzielają  
komorę  odbioru gazu pirolitycznego, karbonizatu i popiołu, posiada komorę fluidalną 
10 ze złożem  fluidalnym 10.1, w którym  spala się karbonizat,  oraz komorę gazu 
pirolitycznego 13, w której zainstalowane są wymienniki ciepła 13.2 schładzające gaz 
pirolityczny do temperatury 100-200°C.  

10. Instalacja  według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że na tylnej ścianie komory na 
wylocie z komory fluidalnej wykonany jest feston 10.4. z przymocowanymi 
kształtownikami  , na ktorych następuje wytrącanie lotnego popiołu i karbonizatu. 

11. Instalacja  według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że  na wylocie z komory dopalania 
15, pod sufitem zamontowany jest korzystnie grodziowy podgrzewacz oleju 
termalnego  15.5 i 15.6, który odparowywuje w parowniku 16.1 olej silikonowy 
napędzający turbozespół ORC 16, a w kanale konwekcyjnym 17 zainstalowane są 
podgrzewacze wody 17.1 i 17.2, które zasilają walczak 14, z którego zasilane sa 
odbiorniki ciepła 25.  
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         kotła 

18. Instalacja odpylania gazów spalinowych 
19. Instalacja chemicznego  oczyszczania gazów spalinowych 
20. Wentylator wyciągowy spalin 

20.1. Silnik napędzający wentylator spalin 
20.2. Falownik silnika spalin 

21. Stacja monitoringu spalin 
22. Komin spalin wylotowych 
23. Pompa wody zasilającej kocioł 
24. Stacja chemicznego przygotowania wody kotlowej  



25. Odbiorniki ciepła 
26. Układ spalin z recyrkulacji 

26.1.Klapa regulacyjna ilości pobieranych spalin do recyrkulacji 
26.2. Wentylator spalin z recyrkulacji 
26.3. Silnik napędzający wentylator spalin  recyrkulacyjnych 
26.4. Falownik silnika spalin z recyrkulacji  
26.5. Klapa recyrkulacyjna  ilości spalin z recyrkulacji do uszczelniania kanału    
        komora obrotowa – komora fluidalna 
26.6.Klapa recyrkulacyjna spalin z recyrkulacji do uszczelniania kanału płyty     
       czołowej z komory obrotowej 
26.7. Klapa regulacyjna ilości spalin  do zasilania złoża fluidalnego 

27. Wentylator powietrza zasilającego złoże fluidalne 
27.1. Klapa regulacyjna ilości powietrza  zasilającego  złoże fluidalne  

28. Wentylator zasilający gazem fluidyzacyjnym złoże fluidalne  
28.1. Klapy regulacyjne ilości gazu fluidyzacyjnego do poszczególnych stref złoża. 
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