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MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM EKSPERT-SITR Sp. z o.o. 
ul. Jana z Kolna 38 

75-204 Koszalin 
 



 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Program seminarium naukowego 
2. Prezentacje 

2.1. Wprowadzenie. Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych  
z zakresu odnawialnych źródeł energii - mgr inż. Wojciech Krużewski 

 
2.2. Innowacyjne aspekty produkcji biogazu- inż. Herman Dauser 

 

2.3. Techniczne aspekty wytwarzania biopaliw rolniczych  
z uwzględnieniem zagospodarowania tłuszczów odpadowych- 
mgr inż. Renata Golimowska 

 

2.4. Stosowanie hybrydowych systemów bioenergetycznych w celu 
osiągnięcia efektu synergicznego – mgr inż. Jakub Lenarczyk 
 

2.5. Parametryczna ocena biopaliw płynnych- dr inż. Wojciech Golimowski 
 

3. Informacje dodatkowe 
3.1. Energetyka a odnawialne źródła energii-  

dr inż. Wiesław Golka 
 

3.2. Zastosowanie instalacji biogazowych w gospodarstwach 
rodzinnych i farmerskich z obróbką substratu 
pofermentacyjnego- prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk 
 

3.3. Rolnicze elektrociepłownie biogazowe – prof. dr hab. inż. Andrzej 
Myczko 

 
3.4. Sposób i instalacja odgazowania, w tym biomasy odpadowej. 

Sposób i instalacja do pozyskiwania wodoru z procesów pirolizy, 
biomasy i odpadów - dr H. Karcz 
 

 
 



 

PROGRAM  SEMINARIUM  NAUKOWEGO 
  

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

 
Termin:  8 listopada 2010 r. 
Miejsce:   Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań,  

                        60-463 Poznań-Strzeszyn, ul. Biskupińska 67 (były IBMER)  
 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 9.15 

Wprowadzenie 

Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł 
energii  

 

mgr inż. Wojciech Krużewski 

(EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie) 

9.15 – 10.30 

Innowacyjne aspekty produkcji biogazu 

 

inż. Herman Dauser 

(Biogas Systems GmbH Schwechat, Austria)  

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 

Techniczne aspekty wytwarzania biopaliw rolniczych z uwzględnieniem 

zagospodarowania tłuszczów odpadowych 

 

mgr inż. Renata Golimowska 

(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań) 

12.15 – 12.45 Lunch  

12.45 – 14.15 

Stosowanie hybrydowych systemów bioenergetycznych w celu osiągnięcia 

efektu synergicznego    

  

mgr inż. Jakub Lenarczyk 

(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań) 

14.15 – 15.45 

Parametryczna ocena biopaliw płynnych 

  

dr inż. Wojciech Golimowski  

(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań) 

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMINARIUM NAUKOWE  

INFORMACJE OGÓLNE  

8.11.2010 
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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

8.11.2010, 
Poznań

2

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.

4

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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5

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.

8

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.

10

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

12

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/
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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

8.11.2010, 
Poznań
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Techniczne aspekty wytwarzania 
biopaliw rolniczych z uwzględnieniem 

zagospodarowania tłuszczów 
odpadowych 

mgr inż. Renata Golimowska 
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TECHNICZNE ASPEKTY 

WYTWARZANIA BIOPALIW 

ROLNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

ZAGOSPODAROWANIA TŁUSZCZÓW 

ODPADOWYCH

mgr inż. Renata Golimowska

ITP Oddział Poznań

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (ang. fatty acid methyl 

ester FAME) stosowane bezpośrednio lub w mieszaninie z 

ON jako paliwo do silnika Diesel, produkowane z tłuszczów 

roślinnych i zwierzęcych.

Biodiesel-100 – czyste estry metylowe kwasów tłuszczowych 

stosowane jako paliwo do silnika wysokoprężnego z 

dodatkiem lub bez komponentów uszlachetniających.

Biodiesel-n – n określa procentowy udział FAME w mieszaninie z 

ON.

RME – (ang. raps methyl ester) – estry metylowe z oleju 

rzepakowego.

BIODIESEL
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Zalety wprowadzenia biopaliw

w pełni biodegradowalny

możliwość zagospodarowania 

nieużytków pod uprawy rzepaku

poprawa bilansu pasz białkowych

rozwój rolnictwa i przetwórstwa 

rolnego

ograniczone zasoby ropy naftowej

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

lepsze spalanie w silniku

RME nie zawierają siarki, benzolu i związków aromatycznych

temperatura zapłonu RME – 170 °C

dodatek RME podnosi właściwości smarne ON

Zastrzeżenia wobec 

wprowadzenia biodiesla
wyższa cena RME niż oleju napędowego

niższa wartość opałowa

wyższa lepkość estrów w porównaniu do ON

możliwość tworzenia się w silniku osadów

powstawanie w spalinach formaldehydu i akreoliny

zwiększona emisja NOx podczas spalania

mniejsza odporność na utlenianie

higroskopijność

zwiększona podatność na rozwój mikroorganizmów

możliwość blokowania systemu filtrującego paliwo

działanie rozpuszczające wobec niektórych materiałów

możliwość rozcieńczania oleju silnikowego

konieczność częstszej wymiany filtru oleju
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Schemat otrzymywania biodiesla

Źródło: www.technologia.gda.pl

Olej roślinny

Tłuszcz zwierzęcy

Alkohol metylowy

Alkohol etylowy

Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek sodu

ESTRYFIKACJA

Faza estrowa Faza glicerynowa

Estryfikacja - (metanoliza) proces chemiczny polegający na zamianie 

triacylogliceroli na estry wyższych kwasów tłuszczowych w reakcji z 

alkoholem metylowym lub etylowym w obecności KOH lub NaOH.

ESTRYFIKACJA
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Surowce

TŁUSZCZE ZWIERZĘCE

łój wołowy

smalec wieprzowy

• TŁUSZCZE ODPADOWE

• olej posmażalniczy

• zjełczałe tłuszcze        

roślinne i zwierzęce

OLEJE ROŚLINNE

rzepakowy 

Canola

palmowy

bawełniany

słonecznikowy

sojowy

kukurydziany

Parametry oleju rzepakowego

gęstość 0,909-0,920 g·cm-3 w 15 °C

zawartość fosforu max 50 ppm

liczba kwasowa 0,5-1,0

zawartość WKT 0,2-0,5%

zawartość wody max 0,5%

zawartość triacylogliceroli 96-98%

zawartość kwasu linolenowego max 12%

zawartość kwasów wielonienasyconych max 1%
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Tłuszcze zwierzęce i oleje 

posmażalnicze

Łój lub smalec mogą stanowić surowiec do produkcji biopaliw po 

wcześniejszym przygotowaniu do procesu estryfikacji

Oleje posmażalnicze 

charakteryzują się zróżnicowanym składem 

są łatwo dostępne i stosunkowo tanie

Potencjał surowców do produkcji 

biodiesla w Polsce (2009)
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Alkohole

metanol – alkohol metylowy, CH3OH

niskocząsteczkowy alkohol alifatyczny, łatwopalny, 

toksyczny

do procesu metanolizy stosuje się metanol techniczny, 

którego parametry określa norma PN-89/C-97905

norma określa wymagania dotyczące zawartości: wody, 

siarki, żelaza, aldehydów i ketonów

etanol – alkohol etylowy, C2H5OH

obniża temperaturę i zadymienie spalin, zmniejsza emisję 

HC o 8%, CO o 4% i NOx o 3%

niższy poziom przeestryfikowania (92-95%)

za drogi

Katalizatory

homogeniczne alkaliczne (np. alkoholany, wodorotlenki, węglany)

homogeniczne kwaśne (np. kwasy mineralne)

heterogeniczne (m.in. tlenki metali, pochodne aminokwasów, 

zeolity, żywice jonowymienne)

enzymatyczne (lipazy)

Katalizatory najczęściej stosowane w 

przemyśle to wodorotlenki sodu lub potasu

Fot. www.wikimedia.org
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Reakcja metanolizy

Technologie estryfikacji oleju

„na zimno” 

20-70 °C, 

bezciśnieniowo, 

kataliza alkaliczna

„na gorąco” 

200 °C, 

10 MPa, 

większa ilość metanolu,

wymaga dostępu do źródła taniej energii cieplnej

http://wiki.uiowa.edu/download/attachments/19470351/transesterification.jpg
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Estryfikator z mieszadłem 

mechanicznym

Estryfikator z mieszadłem 

hydraulicznym
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Etapy przetwarzania oleju na 

estry metylowe

przygotowanie oleju na drodze filtracji

przygotowanie surowców pomocniczych

przygotowanie mieszaniny katalitycznej

reakcja transestryfikacji

rozdzielenie powstałych faz

płukanie fazy paliwowej

oddzielenie nadmiaru alkoholu

odwirowanie estrów

transport estrów do dystrybutora

zebranie fazy glicerynowej do

dalszego zagospodarowania

Produkty estryfikacji

faza lekka, tzw. estrowa

składa się estrów metylowych kwasów tłuszczowych (97%), 

nadmiaru metanolu, pozostałości katalizatora i 

nieprzereagowanego oleju.

oczyszczana na drodze destylacji, filtracji lub wirowania oraz 

pzremywania

faza ciężka, tzw. glicerynowa

zawiera: 30-40% gliceryny, 10-20% metanolu i 50% 

mieszaniny składającej się z mydeł, estrów metylowych, mono- i 

digliceroli, fosfolipidów, wody, barwników i innych.

jest odpadem mogącym stanowić zagrożenie dla środowiska z 

powodu wysokiego BZT oraz zawartego w niej metanolu.
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Wybrane parametry fizyczne 

wg normy EN14214

Rodzaj oznaczenia Jednostki Min. Max.

Gęstość w 15oC kg/m3 860 900

Lepkość w 40oC mm2/s 3,5 5

Temperatura zapłonu oC 120 -

CFPP oC -20 +5

Wartość kaloryczna MJ/kg - -

Wybrane parametry chemiczne 

wg normy EN 14214

Składniki Jednostka Max.

Monoglicerydy ppm 8000

Diglicerydy ppm 2000

Triglicerydy ppm 2000

Gliceryna wolna ppm 200
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Spalanie RME w silnikach 

spalinowych

duża zawartość tlenu w RME powoduje intensywniejsze spalanie w 

fazie kinetycznej i powoduje:

skrócenie okresu opóźnienia samozapłonu

obniżenie dynamiki spalania

podwyższenie sprawności ogólnej silnika

spadek mocy 10-15%

większe zużycie paliwa nawet do 20%

niższe jednostkowe zużycie energii, ze względu na niższą wartość 

opałową RME

redukcja emisji tlenków węgla, węglowodorów i cząstek stałych

wzrost emisji tlenków azotu

Miesięczne wykorzystanie 

estrów jako komponentu oleju 

napędowego w Polsce
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Model 1

odolejnanie nasion rzepaku poprzez wytłaczanie

transport oleju do estryfikacji w specjalistycznym zakładzie

rolnicy są udziałowcami procesu skup-tłoczenie-sprzedaż oleju

Model 2

rolnicy mogą być udziałowcami agrorafinerii

dostarczają rzepak w zamian za należność, wytłoki lub paliwo

nasiona skupowane w ramach kontraktu lub na wolnym rynku

Model 3

zakład prowadzi kontraktację, skup, estryfikację, dystrybucję RME i 

wytłoków lub śruty poestrakcyjnej

właścicielami zakładu mogą być rolnicy, przedsiębiorcy lub grupy 

producenckie rolników

Modele organizacji produkcji 

biodiesla

Produkcja biodiesla w Europie

Francja 

wysoka centralizacja i produkcja w dużych zakładach obsługujących regiony 

rolnicze

minimalna produkcja dla zakładu to 60 tysięcy ton estru rocznie

silne powiązanie z przemysłem naftowym jako odbiorcą finalnym, 

gwarantującym zgodność paliw z normami UE

Austria

małe agrorafinerie blisko producentów rolnych

Niemcy

drugie miejsce w Europie pod względem produkcji estrów (15%)

Szwecja

dąży do 10% udziału biodiesla na rynku paliw ciekłych

Włochy

działa 7 dużych zakładów przemysłowych, z czego 2 specjalizują się tylko w 

produkcji estrów
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Potencjał wytwórczy biopaliw w 

Polsce na rok 2007

Oznaczenia paliw w Polsce

OLEJ NAPĘDOWY

• Produkt PKN Orlen, Grupy Lotos i Slovnaft

OLEJ NAPĘDOWY BIO-20

• Produkt Rafinerii Trzebinia - jest mieszaniną oleju 

napędowego pochodzenia mineralnego oraz Biodiesla, 

uzyskiwanego w procesie chemicznym z olejów roślinnych 

BIOESTER

• biopaliwo produkowane na bazie olejów roślinnych 

przeznaczone do pojazdów z silnikiem DIESLA 

• Spełnia standardy jakościowe określone dla tego 

biopaliwa w normie PN EN 14214 
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Laboratorium biopaliw płynnych 

ITP oddział Poznań

Wyposażenie pomieszczenia 

doświadczalnego

Stanowisko do estryfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

Prasa ślimakowa do tłoczenia oleju o wydajności 35 kg/h do 

przygotowania prób oleju.

Instalacja do rafinacji oleju roślinnego

Stanowisko do sedymentacji produktów poestryfikacyjnych 

Wagi tensometryczne o łącznym zakresie pomiaru od 0,001g 

do 1500 kg
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Analiza parametrów 

fizykochemicznych paliw

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.

Kierunki badań

1. Badania nad wykorzystaniem fazy glicerynowej jako 

wysokoenergetycznego paliwa opałowego

2. Analiza zależności lepkości kinematycznej surowców i 

produktów reakcji estryfikacji w funkcji temperaturowej

3. Poprawa właściwości temperaturowych estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych różnego pochodzenia
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Badania nad wykorzystaniem fazy 

glicerynowej jako wysokoenergetycznego 

paliwa opałowego

Głównym celem pracy było określenie produktów reakcji 

estryfikacji tłuszczów odpadowych – estrów metylowych 

wartości opałowej fazy glicerynowej oraz mieszanin fazy 

glicerynowej ze słomą i wytłokami rzepakowymi

Średnia wartość opałowa produktów 

reakcji estryfikacji z tłuszczów 

odpadowych (± SD)
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Pochodzenie: OP – olej posmażalniczy; WW – tłuszcz wieprzowo-wołowy; D – tłuszcz drobiowy
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Średnia wartość opałowa słomy i jej 

mieszanin z fazą glicerynową (± SD)
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Pochodzenie: OP – olej posmażalniczy; WW – tłuszcz wieprzowo-wołowy; D – tłuszcz drobiowy

Średnia wartość opałowa wytłoków 

rzepakowych i ich mieszanin z fazą 

glicerynową (± SD)
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Pochodzenie: OP – olej posmażalniczy; WW – tłuszcz wieprzowo-wołowy; D – tłuszcz drobiowy
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mgr inż. Renata Golimowska

ITP Oddział w Poznaniu

Ul. Biskupińska 67, 60-461 Poznań

tel. 618 203 331

r.golimowska@itep.edu.pl

Dziękuję za uwagę



 

 
 
 
 

Stosowanie hybrydowych systemów 
bioenergetycznych w celu osiągnięcia 

efektu synergicznego 
mgr inż. Jakub Lenarczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              



1

Stosowanie wieloźródłowych systemów 

bioenergetycznych w celu osiągnięcia efektu 

synergicznego

mgr inż. Jakub Lenarczyk

Oddział w Poznaniu

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii

Czym są wieloźródłowe systemy 

bioenergetyczne?
Systemy energetyczne zasilane z 2 lub więcej źródeł energii 

odnawialnej:

-energia słoneczna (fotowoltaika, energia cieplna)

-energia wiatru

-energia wody (energia fal, pływów, grawitacyjna)

-energia geotermalna

-biomasa

-biogaz

-biopaliwa płynne (biodiesel, bioetanol)

-wodór
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BRYKIET

~1 kW/m2

FOTOSYNTEZA

+CO2 +H2O

BIOETANOL

METAN

NAWOZY 
ORGANICZNE

ODPADY 
POUBUJOWE

SUSZ

PASZE

BIODIESEL

BIOMASA NA 
CELE 

ENERGETYCZNE

PLONY ROŚL. 
UPRAWNYCH

WSAD 
BIOGAZOWY

ZWIERZĘTA 
GOSPODARSKIE

ROPA 
NAFTOWA

WĘGIEL 
KAMIENNY

E. MECH. 
TURBIN

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA

E. CIEPLNA

OGNIWA 
FOTOWOLTAICZNE

400-200 MLN LAT KUMULACJI, 
MINERALIZACJI (CIŚN., TEMP)

SPALANIE

TRANSPORT

E. MECH. 
SILNIKÓW 

SPALINOWYCH

KOLEKTORY

WIATR

Opracowanie: mgr inż.  J. Lenarczyk

Przegląd kombinacji hybrydowych systemów energetycznych:
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Korzyści płynące z łączenia systemów bioenergetycznych:

• Kompensacja wad i zalet OZE

• Większa elastyczność systemu

• Dopasowanie produkcji energii do profilu obciążeń

• Możliwość tzw. pośredniej akumulacji (systemy zintegrowane z 

elektrowniami szczytowo-pompowymi)

• Możliwość zrównoważonej, lokalnej produkcji energii

• Alternatywa dla systemów konwencjonalnych

• Ochrona środowiska

Wykorzystanie hybrydowych systemów bioenergetycznych (1):

Instalacja Pima-Maricopa, Pheonix, 

Arizona:

- Moc: 25kW 

- koncentratory słoneczne & silnik 

Stirlinga;

- Instalacja wspomagana instalacją 

gazową (biogaz/wodór);
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Hybrydowa pływająca farma wiatrowo-falowa 

„Wave treader”:

- projekt szkockiej firmy GOE

- turbina wiatrowa & 2 siłownie hydrauliczne 

- planowana moc szczytowa 500kW

- pierwsze testy planowane na 2011 r.

Wykorzystanie hybrydowych systemów bioenergetycznych (2):

Wykorzystanie hybrydowych systemów bioenergetycznych (3):
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Korzyści płynące z łączenia systemów bioenergetycznych:

Integracja 

komplementarna

Efekt 

synergiczny

1. Integracja komplementarna

• Układ kombinowany pozwalający na kompensację wad 

zastosowanych systemów, 

• np. generator wiatrowy + moduły PV,

• np. generator Diesla wspomagany generatorem wiatrowym,

• np. utylizacja odpadów w reaktorze biogazowym
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Korzyści płynące z integracji komplementarnej:

2. Efekt synergiczny

• Współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich 

oddzielnych oddziaływań.

2 + 2 = 5
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Efekt synergiczny jest zbadany i opisany w takich 

dziedzinach jak:

- Farmakologia

- Ekonomia

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Marketing

- Cybernetyka

Efekty synergiczne w bioenergetyce:

Przykład 1. Kolektory cieplne + fotoogniwa

Kolektor słoneczny 

wodny

Moduł 

fotowoltaiczny

Korzyść:

Zwiększona wydajność modułów 

fotowoltaicznych dzięki chłodzeniu.
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Przykład 2. Fotoogniwa + generator wiatrowy

Efekty synergiczne w bioenergetyce:

Przykładowy wykres mocy uzyskanej z 

fotoogniw w ciągu 24h: z powodu specyfiki 

działania regulatora ładowania pewien zakres 

niskich wartości mocy nie zostaje użyty do 

zasilania instalacji. Zakres ten staje się 

znaczny w przypadku pochmurnej pogody.

Przykładowy wykres mocy uzyskanej z 

siłowni wiatrowej w ciągu 24h: podobnie jak w 

przypadku fotoogniw, istnieje 

niewykorzystany zakres wartości mocy.

Efekty synergiczne w bioenergetyce:

Przykład 2. Fotoogniwa + generator wiatrowy

Po połączeniu modułów fotowoltaicznych i generatora wiatrowego z instalacją elektryczną za 

pomocą wspólnego regulatora ładowania może nastąpić zsumowanie marginalnych 

(niewykorzystanych) wartości mocy  - na rys. kolor jasnoniebieski - i umożliwienie 

wprowadzenia ich do instalacji zwiększając tym samym ogólną ilość dostępnej mocy i 

wydajność systemu.
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Kogeneracja – skojarzona produkcja 

energii elektrycznej i ciepła

Głównym efektem ekonomicznym 

skojarzonego wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni jest 

oszczędność paliwa w stosunku do układu 

niezależnego (rozdzielonego) wytwarzania 

obu postaci energii, składającego się z 

zastępczej elektrowni kondensacyjnej i 

zastępczej ciepłowni (kotłowni). Dla tych 

samych strumieni oddawanych energii 

(odpowiednio 34 jednostki energii 

elektrycznej i 53 jednostki ciepła) w układzie 

rozdzielonym należy zużyć 159 jednostek 

energii chemicznej paliwa, czyli o 59 

jednostek więcej niż w elektrociepłowni. 

Sprawność ogólna procesu skojarzonego 

wynosi w przedstawionym przykładzie 87%, 

a procesów rozdzielonych 54,7%. 

Efekty synergiczne w bioenergetyce:

Czy możemy mówić w tym 

przypadku o efekcie 

synergicznym?

Efekt synergiczny w skali makro

Tworzenie nowych hybrydowych systemów bioenergetycznych na 

obszarach wiejskich jest związane korzyściami, które są trudne 

do oszacowania.
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Efekt synergiczny w skali makro:

Agrotechnika

Elektrociepłownia zasilana 

biomasą/biogazem

Biomasa

Energia

Efekt synergiczny w skali makro:

oraz:

- Wykorzystanie gruntów odłogowanych

- Mniejsze straty przesyłowe, brak konieczności transportu paliw

- Rozwój infrastruktury energetycznej na obszarach wiejskich

- Dodatkowy rynek zbytu dla płodów rolnych

- Aktywizacja gminy

- Korzyści ekologiczne

Agrotechnika Elektrociepłownia Energia z biomasy+ =
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Podsumowanie

• Poszukiwanie synergicznych oddziaływań między wieloźródłowymi 

instalacjami bioenergetycznymi, ich identyfikacja i szacowanie 

ilościowe może skutkować lepszym wykorzystaniem tych instalacji. 

Nieznaczna poprawa wydajności może przynieść znaczne korzyści 

przy zastosowaniach na szeroką skalę.

• Zrozumienie efektów synergicznych może przyczynić się również do 

całkiem nowego podejścia do projektowania samodzielnych, 

pozasieciowych układów bioenergetycznych oraz systemów 

współpracujących z architekturą.



 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

Parametryczna ocena biopaliw 
płynnych  

dr inż. Wojciech Golimowski 
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Ocena parametryczna 

biopaliw płynnych

dr inż. Wojciech Golimowski

w.golimowski@itep.edu.pl

ITP Oddział Poznań

Energia

BIOMASA

Paliwa stałe 

Paliwa ciekłe

Paliwa gazowe

Paliwa kopalne Biopaliwa

Węgiel 

Ropa naftowa

Gaz ziemny
(metan ~ 100%)

Celuloza

Oleje roślinne 

Alkohole

Biogaz

(metan ~ 60%)

PALIWA 

Elektryczna Cieplna Mechaniczna
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Biopaliwa

• Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym 
utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia 
uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:

– przez maszynę (silnik cieplny) lub zespół maszyn i urządzeń 
(siłownia cieplna) do produkcji energii mechanicznej 

– przez kocioł do celów grzewczych lub procesów 
technologicznych.

– Najważniejszą cechą paliw jest ich ciepło spalania i wartość 
opałowa.

• Biopaliwa- oznaczają ciekłe lub gazowe paliwa dla 
transportu, produkowane z biomasy (Dyrektywa 2009/28/WE)

• Benzyny silnikowe zawierające powyżej 5,0 % 
objętościowo biokomponentów,

• Olej napędowy zawierający powyżej 5,0% objętościowo 
biokomponentów, 

• Ester, bioetanol, biometanol, dimetyloester oraz czysty 
olej roślinny – stanowiące samoistne paliwa,

• Biogaz – gaz pozyskany z biomasy,

• Biowodór – wodór pozyskany z biomasy,

• Paliwa syntetyczne.

Co to są biopaliwa ciekłe?
(Dz. U. Nr 169 poz. 1199 z dnia 25 sierpnia 2006 r.)
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Powszechnie stosowane 

biopaliwa ciekłe 

• Alkohol etylowy (Bioetanol)

• Estry metylowe (Biodiesel)

• Olej roślinny (PPO)

• Bioetanol - alkohol etylowy 
wytwarzany z biomasy, 

• Biometanol - alkohol metylowy 
wytwarzany z biomasy, 

• Ester - estry metylowe albo etylowe, 
kwasów tłuszczowych 
wytwarzane z biomasy

• Czysty olej roślinny – olej roślinny wytwarzany 
z roślin oleistych przez tłoczenie, 
ekstrakcję lub za pomocą 
porównywalnych metod, czysty 
lub rafinowany, 
wytwarzany z biomasy

Definicje
(Dz. U. Nr 169 poz. 1199 z dnia 25 sierpnia 2006 r.)
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• Estry metylowe stanowiące samoistne biopaliwo,

• Oleje napędowe zawierające 20% estrów 

metylowych,

• Benzyny silnikowe zawierające od 70-85% 

bioetanolu.

Metoda badań jakości biopaliw 

ciekłych
(Dz. U. z dnia 11 maja 2010 r.)

Parametry oceny biopaliw
(Dz. U. z dnia 11 maja 2010 r.)

1. Zawartość estrów metylowych

2. Gęstość

3. Lepkość

4. Temperatura zapłonu

5. Zawartość siarki

6. Pozostałości po koksowaniu

7. Liczba cetanowa

8. Zawartość popiołu siarczanowego

9. Zawartość wody

10. Zawartość zanieczyszczeń stałych

11. Działanie korodujące na miedź

12. Stabilizacja oksydacyjna 

13.Liczba kwasowa

14.Liczba jodowa

15.Zawartość estru metylowego 
kwasu linolenowego

16.Zawartość metanolu

17.Zawartość mono-, di-, 
triacylogliceroli

18.Zawartość wolnego glicerolu

19.Zawartość sodu

20.Zawartość potasu

21.Zawartość wapnia

22.Zawartość fosforu

23.Temperatura blokady zimnego 
filtra 

Estry metylowe stanowiące samoistne biopaliwo
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Parametry oceny biopaliw
(Dz. U. z dnia 11 maja 2010 r.)

1. Zawartość estrów metylowych

2. Gęstość

3. Zawartość wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych

4. Lepkość

5. Temperatura zapłonu

6. Zawartość siarki

7. Pozostałości po koksowaniu

8. Pozostałości po spopieleniu

9. Liczba cetanowa

10. Indeks cetanowy

11. Zawartość wody

12. Zawartość zanieczyszczeń

13. Działanie korodujące na miedź

14. Odporność na utlenianie 

15. Wygląd zewnętrzny

16. Liczba kwasowa

17. Smarność

18. Skład frakcyjny 

19. Temperatura blokady zimnego 
filtra (CFPP)

Oleje napędowe zawierające 20% estrów metylowych

1. Badanie liczby oktanowej

2. Motorowa liczba oktanowa (MON)

3. Zawartość siarki

4. Okres indukcyjności benzyn

5. Zawartość żywic

6. Wygląd zewnętrzny

7. Zawartość:

• Alkoholi wyższych (C3-C8),

• Metanolu,

• Eterów z 5 lub więcej atomów 
węgla

8. Zawartość fosforu

9. Zawartość wody

10. Zawartość nieorganicznych 
chlorków

11. pHe 

12. Działanie korodujące na miedź

13. Zawartość kwasów w przeliczeniu 
na kwas octowy

14. Zawartość etanolu i alkoholi 
wyższych

15. Prężność par benzyn silnikowych

16. Temperatura końca destylacji

Parametry oceny biopaliw
(Dz. U. z dnia 11 maja 2010 r.)

Benzyny silnikowe zawierające od 70-85% bioetanolu
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olej rzepakowy + metanol  ester metylowy + gliceryna

100 kg + 10 kg  100 kg + 10 kg

Proces estryfikacji tłuszczów

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

• Zawartość estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych
(chromatografia gazowa norma EN 14103).

– Min 96,5% m/m*

• Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego
(chromatografia gazowa norma EN 14103).

– Max 12% m/m*

* Zgodnie z normą EN 14214
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• Zawartość mono-, di- i triacylogliceroli
(chromatografia gazowa EN 14105)

– Monoacyloglicerole max 0,8 % m/m*

– Diacyloglicerole max 0,2 % m/m*

– Triacyloglicerole max 0,2 % m/m*

• Zawartość wolnego i ogólnego glicerolu
(chromatografia gazowa EN 14105 i EN 14106)

– Wolny glicerol max 0,02 % m/m* 

– Ogólny glicerol max 0,25% m/m*

* Zgodnie z normą EN 14214

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

Przykładowy piktogram z 

chromatografu gazowego

źródło: norma EN 14105
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Przykładowy protokół z 

chromatografu gazowego

• Zawartość siarki
(rentgenowska spektrometria fluorescencyjna  z dyspersją fali EN ISO 

20846 I EN ISO 20884)

– Max 10 ppm (0,01% m/m)*

• Zawartość fosforu
(Porównacie emisji tego pierwiastka roztworze badanej próby ze wzorcem 

przy tej samej długości fali EN 14107)

– Max 4 ppm (0.004% m/m)*

• Zawartość magnezu i wapnia
(optycznej emisyjnej analizy spektralnej EN 14538) 

– Max 5 ppm (0,005% m/m)*

* Zgodnie z normą EN 14214

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d. 
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)
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Spektrometr fluorescencji 

rentgenowskiej z dyspersją 

długości fali

Źródło: www.lapromaw.pl/index.php?id=46&l=pl

• Zawartość wody
(Miareczkowanie kulometryczne Karla Fischera EN ISO 12937)

– Max 500 ppm (0,5 % m/m)*

• Zawartość zanieczyszczeń stałych
(Oznaczenie udziału masy zanieczyszczeń odfiltrowanych na sączku 

EN 12662)

– Max 24 ppm (0,024% m/m)*

* Zgodnie z normą EN 14214

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d. 
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)
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Woda 

kapilarna

Woda 

zaadsorbowana

Woda

krystaliczna

Rodzaje wody w próbach:

Aparat do miareczkowania 

kulometrycznego Karla-Fishera

Źródło:www.donserv.pl 

• Zawartość metanolu
(metodą chromatografii gazowej  i przyrównanie do wzorca EN 14110) 

– Max 0,2 % m/m*

• Zawartość potasu i wapnia
(metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej EN 14108

metodą optycznej emisji analizy spektralnej EN 14538)

– Max 5 ppm (0,005 % m/m)*  

* Zgodnie z normą EN 14214

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)
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• Pozostałości po koksowaniu

(z 10% pozostałości destylacyjnej)
(metodą wagową mikro pozostałość po odparowaniu EN ISO 10370)

– Max 0,3 % m/m*

• Zawartość popiołu siarczanowego
(metodą wagową, uzyskane popioły poddaje się działaniu kwasu 

siarkowego i wysokiej temperaturze ISO 3987)

– Max 0,02% m/m*

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

* Zgodnie z normą EN 14214

• Działanie korodujące na miedź 
(3 godziny w 50oC)
(metoda porównawcza w stosunku do znormalizowanych wzorców 
korozyjnych EN ISO 2160)

– Klasa 1 [-]*

• Liczba cetanowa 
(metoda silnikowa, polegająca na porównaniu właściwości samozapłonowych 
do paliwa wzorcowego EN ISO 5165)

– Min 51 [-]*

• Stabilizacja oksydacyjna w temperaturze 110oC
(metoda polega na poddaniu badanej próbki starzeniu w temperaturze 110oC 
w strumieniu oczyszczonego powietrza PN-EN 14112)

– 6 godzin*

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

* Zgodnie z normą EN 14214



12

Działanie korodujące na miedź

Żródło: www.inkom.com.pl/zestaw-do-oznaczania-

dzialania-korodujacego-na-miedz.html

Metoda oznaczania liczby 

cetanowej (norma ASTM D613)

Silnik F-5 służy do badania 

właściwości zapłonowych olejów 

napędowych metodą silnikową 

oznaczania liczby cetanowej.  Na 

silniku F-5 można oznaczać również 

liczbę cetanową paliw 

syntetycznych, olejów roślinnych i 

innych  niekonwencjonalnych paliw. 

Źródło: www.inkom.com.pl
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Źródło: www.inkom.com.pl

Alternatywna metoda oznaczania 

liczby cetanowej (niezgodna z normą)  

Metoda oznaczania liczby 

cetanowej (norma ASTM D613)
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• Liczba jodowa
(metoda miareczkowa polegjąca na dodaniu odczynników Wijsa do 

rozcieńczonej próby, a następnie jodku potasu i wody - EN 14111) 

– Max 120 [-]*

• Liczba kwasowa
(metoda miareczkowa, polegająca na wprowadzaniu rozcieńczonego 

wodorotlenku potasu do próby ze wskaźnikiem EN 14104)

– 0,5 mgKOH/g*  

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

* Zgodnie z normą EN 14214

• Gęstość w temperaturze 15oC
(metoda oscylacyjna, metoda areometryczna EN ISO 3675 i EN ISO 12185)

– 860 - 900 kg/m3*

• Lepkość w temperaturze 40oC
(metoda polegająca na pomiarze czasu przepływu określonej objętości 

badanej próbki, pod wpływem sił grawitacyjnych, przez wzorcowany, szklany 

lepkościomierz kalibrowany w powtarzalnych warunkach EN ISO 3103)

– 3,5 - 5,0 mm2/s*

• Temperatura zapłonu
(metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa, EN ISO 2719)

– Min  101oC*

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

* Zgodnie z normą EN 14214
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Metoda areometryczna

Metoda oznaczania Gęstości 
(EN ISO 12185; EN ISO 3675 )

Metoda oscylacyjna

Źródło: www.inkom.com.pl

Kubek Forda

Żródło: www.rhl.poznan.pl/wiskozymetry/hoppler.htm

Lepkościomierz 

Hopplera

Lepkościomierze

Wiskozymetr rotacyjny RC1
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Automatyczne aparaty do oznaczania 

temperatury zapłonu

W tyglu zamkniętym metodą 

Pensky Martens

W tyglu otwartym metodą 

Clevelanda

Źródło: www.inkom.com.pl

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

• Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP)
(metoda polegająca na przepływie próby przez kalibrowany filtr PN-EN 116)
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• Wartość opałowa
(wyznaczana metodą kalorymetryczną)

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

Realizowane tematy w Instytucie 

Technologiczno-Przyrodniczym Oddział 

Poznań
• Badanie eksploatacyjne ciągnika rolniczego zasilanego 

czystym olejem roślinnym

• Badania eksploatacyjne ciągnika rolniczego zasilanego 
biogazem

• Badania instalacji do tłoczenia oleju rzepakowego w 
gospodarstwie rolnym

• Estryfikacja tłuszczów odpadowych pod kątem wytwarzania 
paliw do silników wysokoprężnych

• Badania nad kierunkami utylizacji fazy glicerynowej w rolnictwie

• Analiza funkcji lepkości estrów metylowych względem 
temperatury

• Badania nad metodą oceny tłuszczów odpadowych 
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Badanie eksploatacyjne ciągnika 

rolniczego zasilanego czystym olejem 

roślinnym

Badania ciągnika rolniczego zasilanego 

biogazem
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Badania instalacji do tłoczenia oleju 

rzepakowego w gospodarstwie rolnym

Surowy olej 

rzepakowy 

Mała instalacja do wytwarzania 

paliw we własnym zakresie

Olej rzepakowy 

jako biopaliwo

Estryfikacja tłuszczów odpadowych pod 

kątem wytwarzania paliw do silnika 

wysokoprężnego

Estryfikatory
Kolumny 

sedymentacyjne



20

Badania nad kierunkami utylizacji fazy 

glicerynowej w rolnictwie

• Współspalanie z biomasą stałą jako 

wysokoenergetyczny dodatek 

• Wykorzystanie fazy glicerynowej jako 

substrat do biogazownii

• Zobojętnianie fazy glicerynowej i 

wykorzystanie jako nawóz 

Analiza funkcji lepkości estrów 

metylowych względem temperatury

Lepkość Kinematyczna
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Badania nad metodą oceny olejów 

posmażalniczych

• Skład oleju posmażalniczego:

– Utwardzone tłuszcze roślinne 

– Olej palmowy 

– Tłuszcze zwierzęce 

– Oleje roślinne: rzepakowy, 

słonecznikowy 

Dziękuję z uwagę 

dr inż.. Wojciech Golimowski

ITP Oddział Poznań 

w.golimowski@itep.edu.pl
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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
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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%



12

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)
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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 [%]
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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
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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
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252,8 255,0 252,4
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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
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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                                                     



 

 
 
 
 

Zastosowanie instalacji biogazowych 
w gospodarstwach rodzinnych  

i farmerskich z obróbką substratu 
pofermentacyjnego 

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk 
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Zastosowanie instalacji biogazowych 

w gospodarstwach rodzinnych 

i farmerskich z obróbką substratu 

pofermentacyjnego

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

2

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 

oczyszczony
Ogrzewanie 

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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17
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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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
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Rolnicze Elektrociepłownie 
Biogazowe

Andrzej Myczko

Zygmunt Janas

ITP

Ropa miała się skończyć już setki razy. 

Uparcie powtarzany frazes o "skończeniu się" ropy 

jest błędny i kto go powiela, nie ma pojęcia 

o rzeczywistej dynamice ekstrakcji surowca. Nic 

dziwnego, że ropa jeszcze się nie "skończyła", skoro 

ekstrakcja ropy w 100% jest fizycznie niemożliwa. 

Ludzie ostrzegali nas natomiast o skończoności 

ropy odkąd w ogóle została odkryta, ponieważ ropa 

zaczęła się kończyć wraz z wydobyciem pierwszej 

baryłki.

OZE i paliwa konwencjonalne
dwa różne problemy
(wg.International Energy Agency)
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Energochłonność skumulowana
Rachunek ciągniony

 Pamiętajmy też, że produkcja infrastruktury 
dla OZE wymaga ropy - ludzie często 
wierzą, że alternatywne źródła energii są w 
jakiś niewytłumaczony sposób niezależne od 
ropy naftowej. Słońce i wiatr są odnawialne, 
ale energia i materiał potrzebny do 
produkcji wiatraków czy paneli - nie.

Problemy z zieloną energią

 Ochrona środowiska

 Nieumiejętne stosowanie prawa UE

 Energetyka

 Rola orzeczeń trybunału UE (np. 
Sprawa hiszpańskiego obornika) 

(c-416/02 i c-121/03)
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Metan – Definicja podstawowa

 Metan, gaz błotny, gaz kopalniany, CH4, najprostszy węglowodór
nasycony (z grupy alkanów, czyli parafin), gaz o temperaturze 
skraplania -164 C, bezbarwny, bez zapachu, palny (pali się niebieskim 
płomieniem, ciepło spalania 1 kg metanu - 55600 kJ; z powietrzem 
tworzy mieszaniny wybuchowe).

Główny składnik gazu ziemnego, gazów występujących w kopalniach 
i gazów powstających przy beztlenowym rozkładzie szczątków 
organicznych (ognie błędne).

Powszechnie stosowany jako paliwo, a także w syntezie organicznej. 
Metan powstaje w wyniku fermentacji celulozy pod wpływem bakterii 
metanowych. W laboratoriach metan najczęściej otrzymuje się przez 
ogrzewanie mieszaniny wodorotlenku sodu z octanem sodu: NaOH + 
CH3COONa →CH4 + Na2CO3. Jest jednym z gazów powodujących efekt 
cieplarniany.

Biogaz 

 Produkt fermentacji związków 
pochodzenia organicznego

-Ścieki i osady ściekowe

-odpady komunalne

-odchody zwierzęce i zużyte ściółki

-pozostałości z przemysłu rolno-
spożywczego

-biomasa rolnicza

http://portalwiedzy.onet.pl/38657,,,,weglowodory,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/41242,,,,alkany,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/68608,,,,mieszanina_wybuchowa,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/44186,,,,gaz_ziemny,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/70085,,,,ognie_bledne,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/32394,,,,fermentacja,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/11555,,,,wodorotlenek_sodu,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/65464,,,,efekt_cieplarniany,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/65464,,,,efekt_cieplarniany,haslo.html
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Biogaz - cd

 52 - 85%        metan (65)
 14 - 48%        dwutlenek węgla (35)
 0,08 – 5,5%   siarkowodór (0,2)
 0 – 5%           wodór (ślady)
 0 – 2,1%        tlenek węgla (ślady)
 0,6 – 7,5%     azot (ślady)
 0 – 1%           tlen (ślady)
 0 – 10%         para wodna (3,9)
 Średnia wartość opałowa biogazu przemysłowego –

25,4 MJ/Nm sześcieny. 
 Średnia wartość opałowa biogazu z instalacji 

rolniczych– 23,0 MJ/Nm sześcienny.

Biogaz rolniczy

 Paliwo gazowe otrzymywane 
z surowców rolniczych, pozostałości 
poprodukcyjnych i produktów 
ubocznych rolnictwa, płynnych lub 
stałych odchodów zwierzęcych, 
produktów ubocznych lub pozostałości 
przemysłu rolno-spożywczego lub 
biomasy leśnej w procesie fermentacji 
metanowej.
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Czynniki decydujące o 
fermentacji

 Fizyczne (temperatura, 
mieszanie,rozdrobnienie)

 Chemiczne (odczyn pH, Potencjał redox 
– czyli potencjał utleniająco redukujący, 
Stosunek węgla do azotu – C;N)

Historia – realizacja IBMER
problemem była niska zawartość SM 
w gnojowicy
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Pierwsza w Polsce profesjonalna 
biogazownia rolnicza w Pawłóku  
(POLDANOR) 

obornik reaktor ze 
zbiornikiem 

na gaz

zbiornik
agregat

dozownik

gnojowica

2000 
t/a

300m3 600m3 30 kWel

6000 
t/a

700m3 2000m3 100 kWel

Biogazownia z wysycaniem mokrym

http://images.google.de/imgres?imgurl=www.schmitt-enertec.com/images/BHKW.gif&imgrefurl=http://www.schmitt-enertec.com/CHP-plants/BHKW.htm&h=254&w=365&prev=/images%3Fq%3Dbhkw%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
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substrat reaktor zbiornik 
gazu

agregat

2000 
t/a

2x145m3 30 kWel

6000 
t/a

3x323m3 100 kWel

Biogazownia z wysycaniem suchym

Wielkość strat ?

zakres

 Ciepło                          39     - 45

 Energia elektryczna       38     - 43

 Straty                          23     - 12  

--------------------

100 %

http://images.google.de/imgres?imgurl=www.schmitt-enertec.com/images/BHKW.gif&imgrefurl=http://www.schmitt-enertec.com/CHP-plants/BHKW.htm&h=254&w=365&prev=/images%3Fq%3Dbhkw%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
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Produkty do biogazowania

 Gnojowica i obornik

 Celowe uprawy rolnicze (np.kukurydza)

 Osady ściekowe

 Mączki pochodzenia zwierzęcego

 Odpady poubojowe

 Wycofane produkty żywnościowe

 Wywar

 Brzeczka 

 Gliceryna i woda glicerynowa

 Słoma i Słoma kukurydziana 

Eudiometry i fermentatory dla 
doboru komponentów



9

Przyspieszanie procesu metanizacji w 
fermwntatorach i eliminowanie substancji 
fermentującej w pofermencie

Przydatność materiałów do 
fermentacji metanowej

lp Materiał SMo w % Nl/kg SM

1 Gnojowica bydlęca 8,00 270 

2 Wywar ziemniaczany 3,50 511 

3 Kiszonka z kukurydzy 32,00 650 

4 Jw. z osadkami 32.00 550

5 Odpady warzyw /groszek,

fasolka, marchew/

7,40 600

6 Warzywa Bonduel 7,05 668

7 Wycierka ziemniaczana 11.40 678   

8 Sok marchwiowy 6.46 447-802

9 Odpady cebuli 13.00 350

10 Wywar gorzelniczy 2,56 550-700

11 Osady ściekowe 30,00 400

12 Biomasa ze śmieci 7,0 300-550
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Istnieją obiekty w których można doskonalić 
sprawność energetyczną !

Czy istniejące wyposażenie może stanowić
punkt wyjścia do doskonalenia technologii ?
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Problemy do rozwiązania

 Badanie procesów technologicznych 
dotyczących układów kogeneracyjunych 
zintegrowanych z procesami 
zgazowania i pirolizy

 Badania układów kogeneracyjnych 
zintegrowanych z procesami konwersji 
biologicznej, ukierunkowane na 
przygotowanie typoszeregów 
rozproszonych układów energetycznych

Cd - 2

 Badanie i opracowanie zintegrowanego 
z biogazownią rolniczą systemu 
wykorzystania energii w technologii 
ORC 

 Opracowanie i badania układu 
hybrydowego z ogniwami paliwowymi 
do generacji energii elektrycznej 
i ciepła, jako elementu rozproszonego 
systemu agroenergetycznego
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Cd - 3

 Analiza możliwości integracji 
opracowanych technologii przez 
powiązanie strumieni masy, ciepła
i energii z uwzględnieniem oceny 
ryzyka

 Ocena opłacalności wdrożenia 
opracowanych technologii

ORC – Organic Rankine Cycle

Podczas tego obiegu występują następujące przemiany:
- Izentropowe (adiabatyczne) rozprężanie pary w turbinie parowej
- Izobaryczne skroplenie rozprężonej pary (odprowadzenie ciepła 

w skraplaczu)
- Izochoryczne pompowanie kondensatu
- Izobaryczne podgrzewanie cieczy (wody), jej odparowanie oraz podgrzanie 

powstałej pary w kotle parowym lub wytwornicy pary

 Procesem wyjściowym dla ORC jest obieg Claususa Rankine`a w którym 
podobnie jak w agregatach chłodziarek lub siłowniach parowych następuje 
parowanie i skraplanie czynnika roboczego.

 Zastosowanie w obiegu Clausiusa Rankine`a jako czynnika roboczego 
węglowodorów zamiast wody pozwala na pracę w niższych temperaturach 
górnego źródła obiegu. Umożliwia to wykorzystanie np.. ciepła 
odpadowego z urządzeń chłodzących, spalin, geotermicznego itp..

 Jako czynnik roboczy może być wykorzystany izobutan, olej silnikowy, 
freony CFC, jak również czysty amoniak.



13

Zakład produkcyjny

CIEPŁO 

ODPADOWE

SPALIN 

I POPRODUKCYJNE

WYMIENNIK 

CIEPŁA
TURBINA

GENERATOR

PRĄDU
PRĄD

AGREGAT

PRĄDOTWÓRCZY

CIEPŁO 

Z CHŁODZENIA

SPALIN, 

SMAROWANIA, 

CHŁODNICY

POMPA 

SKROPLIN

CIEPŁO

SKRAPLAK

PRĄD

Wykorzystanie ciepła odpadowego w obiegu 
ORC (Organic Rankin Cycle)

proces Kalina podwyższający sprawność instalacji

Jest to technologia ORC oparta na obiegu Rankiene`a w której

podstawę stanowi siłownia parowa, a czynnikiem roboczym jest
mieszanina amoniaku z wodą, zamiast klasycznie stosowanego
w ORC izobutanu lub izopentanu.

Opary mieszaniny napędzają turbinę w temp. 105 – 110 stopni
Celsjusza.

Stosunek amoniaku do wody nie jest stały. Zmienia się w czasie
obiegu

Układ Kalina w obiegu Rankine`a jest rozszerzony o człon
destylacyjny i adsorpcyjny.
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Ogniwo paliwowe

 Ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji 
utleniania stale dostarczanego z zewnątrz paliwa. 
(wg.wikipedia)

 Ogniwo galwaniczne stanowiące chemiczne źródło 
prądu elektrycznego powstającego podczas 
elektrochemicznego utleniania(spalania) paliwa (np.. 
Wodoru, węglowodorów, alkoholi, tlenku węgla), 
doprowadzanego w sposób ciągły do elektrody 
ujemnej, w tlenie lub powietrzu doprowadzanym też 
w sposób ciągły do elektrody dodatniej. (wg. PWN)

WYKORZYSTANIE BIOGAZU W OGNIWIE 
PALIWOWYM Z ELEKTROLITEM WĘGLANOWYM 
(MCFC)

BIOGAZOWNIA

BIOMASA

OSUSZANIE ODSIARCZANIE
BIOGAZ REFORMING

ZEWNĘTRZNY

MCFC

WEWNĘTRZNY

REFORMING

PRĄD

CIEPŁO
TURBINA

PAROWA
PRĄD KOGENERACJA

PRĄD+CIEPŁO

TURBINA 

GAZOWA

ORC

PRĄD
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Ogniwo paliwowo -
węglanowe

 Wysokotemperaturowe ogniwo 
pracujące w temp. powyżej 600 st. 
Celsjusza w której zachodzi zjawisko 
wewnętrznego reformingu. Umożliwia 
to wykorzystać wodór oraz niektóre 
węglowodory o niskiej czystości

(metan, metanol, biogaz, LPG, gazy 
hydrokarbonowe itp.)

Podział ze względu na rodzaj 
elektrolitu

 polimerowe

 alkaliczne

 kwasowe

 tlenkowe

 weglanowe

 fosforowe

 mikrobiologiczne
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Podział ogniw paliwowych

 Ze względu na sposób wykorzystania 
i rodzaj stosowanego paliwa:

- bezpośrednie wykorzystanie paliwa 
(wodór i tlen)

- pośrednie wykorzystanie paliwa tzn. 
wstępnie konwertowanie (reforming) 
przed doprowadzeniem do ogniwa 
(metan, gaz syntezowy, biogaz, oraz 
utleniacze)



 

 

 

 
 

 
 

Sposób i instalacja do odgazowania  
biomasy, odpadów i paliw kopalnych. 

dr Henryk Karcz 
mgr inż. Stanisław Szczepaniak 



 
 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIS  OZNACZEŃ 
 

1. Bunkier załadowczy wsadu 
2. Podajnik zewnętrzny wsadu 
3. Zasobnik preparatu wapniowego 

3.1. Celkowy podajnik preparatu wapiennego 
4. Zasobnik przykotłowy 
5. Podajnik wsadu do komory 
6. Klapa przeciwpożarowa 
7. Palnik paliwa wspomagającego 
8. Moduł przypalnikowy sterujący pracą palnika wspomagającego 
9. Komora obrotowa 

9.1. Pomiar temperatury wnętrza komory 
9.2. Płyta czołowa 
9.3. Kanał  uszczelniający płytę czołową komory 

      9.4. Pomiar ciśnienia wnętrza komory 
      9.5. Pomiar ciśnienia spalin w kanale uszczelniającym płytę czołową 
      9.6. Kanał uszczelniający komorę obrotową z komorą fluidalną 

9.7. Pomiar ciśnienia spalin w kanale uszczelniającym komorę fluidalną 
10. Komora fluidalna 

10.1. Złoże fluidalne 
10.2. Dno dyszowe 
10.3. Skrzynia gazu fluidyzacyjnego 

      10.4. Feston komory fluidalnej  
      10.5. Palnik zapłonowo-podtrzymujący 
      10.6. Zasobnik materiału inertnego 

10.7. Pomiar temperatur złoża fluidalnego 
      10.8. Pomiar ciśnień złoża fluidalnego 
      10.9. Klapa regulacyjna gazu fluidyzacyjnego 
      10.10.Kolektor zasilający ściany ekranowe ko mory fluidalnej 
11. Rura opadowa zasilająca kolektory ścian ekranowych 
12. Układ odprowadzania popiołu 

12.1. Wanna żużlowa 
12.2. Kanał odprowadzania popiołu ze złoża  

      12.3. Celkowy podajnik popiołu 
      12.4. Kanał odprowadzający popiół z komory dopalania 
      12.5. Kanał odprowadzający popiół z kanału konwekcyjnego 
      12.6. Kanał odprowadzający popiół  z odpylacza 
      12.7. Kanał odprowadzający popiół z przewału 
13. Komora gazu pirolitycznego 

13.1. Przegroda rozdzielająca gaz pirolityczny od karbonizatu 
13.2. Powierzchnie podgrzewacza wody schładzającego  gaz pirolityczny 
13.3.Czopuch wylotowy gazu pirolitycznego 
13. Króciec pomiaru ciśnienia gazu pirolitycznego na wylocie z komory gazowej 



     13.5. Króciec pomiaru temperatury gazu pirolitycznego na wylocie z komory gazowej 
     13.6. Króciec do poboru próbek gazu do analizy chemicznej 
     13.7. Układ odpylania gazu pirolitycznego 
     13.8. Układ chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 
     13.9. Kolektor odprowadzający gorącą wodę ze ścian ekranowych komory fluidalnej i    
              komory gazowej do walczaka  
     13.10.Kolektor odprowadzający gorącą wodę ze schładzaczy gazu pirolitycznego do  
              walczaka  
     13.11.Zdmuchiwacz popiołu 
     13.12.Klapa regulacyjno-odcinająca gaz pirolityczny do palnika wspomagającego 
     13.13. Klapa regulacyjno-odcinająca gaz pirolityczny do palnika zapłonowo- 
               stabilizującego 
14. Walczak 
15.  Komora dopalania 

15.1.Dysza powietrza „pierwotnego” 
15.2. Palnik zaołonowo-stabilizujący 
15.3. Kolektor zasilający ściany ekranowe komory dopalania 

      15.4. Kolektor odprowadzający mieszanki gorącą wodę ze ścian ekranowych komory 
  dopalania 

15.5. Podgrzewacz grodziowy pierwszego stopnia oleju termalnego .  
15.6. Podgrzewacz drugiego stopnia oleju termalnego 

      16. Generator ORC 
16.1.Parownik oleju silikonowego  
16.2. Schładzacz par oleju silikonowego 
16.3. Podgrzewacz regeneracyjny oleju silikonowego 
16.4. Pompa cyrkulacyjna oleju silikonowego 
16.5. Odbiornik ciepła 

      16.6. Naczynie wyrównawcze oleju termalnego 
17. Kanał konwekcyjny 

17.1. Podgrzewacz wody I stopnia 
17.2. Podgrzewacz wody II stopnia 
17.3. Króciec pomiaru temperatury spalin wylotowych z kotła 
17.4. Króciec pomiaru ciśnienia spalin wylotowych z kotła 
17.5. Króciec poboru próbek gazów  do analizy chemicznej gazów wylotowych z  
         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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