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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. Efekt synergii w wielofunkcyjnych systemach wytwarzania 

biopaliw i bioenergii- mgr inż. Wojciech Krużewski 
 

2.3. Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój Odnawialnych Źródeł 
Energii- dr inż. Bogdan Sedler 

 

2.4. Wirtualna Elektrownia- nowe trendy w wytwarzaniu  
i magazynowaniu Energii Elektrycznej – dr inż. Bogdan Sedler 
 

2.5. Eko- Energetyka- Wyzwania 21-go Wieku- prof. dr hab. inż. Jan 
Kiciński 

 

3. Informacje dodatkowe 
3.1. Stosowanie wieloźródłowych systemów bioenergetycznych  

w celu osiągnięcia efektu synergicznego- mgr inż. Jakub Lenarczyk 
 

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

3.3. Zastosowanie czystego oleju roślinnego, jako paliwa drugiej 
generacji do zasilania konkurencyjnie zaawansowanych silników 
spalinowych – dr inż. Piotr Pasyniuk 

 

3.4. Ocena parametryczna biopaliw płynnych– dr inż. Wojciech 
Golimowski 

 
 



 

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO 
  

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

 
Termin:  30 listopada 2010 r. 
Miejsce:   Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk” 

                        ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk 
 

 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 9.15 

Wprowadzenie 

mgr inż. Wojciech Krużewski                                                                                                                                                              

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

9.15 – 10.30 

Efekt synergii w wielofunkcyjnych systemach wytwarzania biopaliw  

i bioenergii 

mgr inż. Wojciech Krużewski 

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

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 11.30 mgr inż. W. Krużewski (c.d.) 

11.30 – 12.15 

Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój Odnawialnych Źródeł Energii 

dr inż. Bogdan Sedler 

(Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk“) 

12.15 – 12.45 Lunch  

12.45 – 14.15 

Wirtualna Elektrownia-Nowe Trendy w Wytwarzaniu i Magazynowaniu Energii 

Elektrycznej 

dr inż. Bogdan Sedler 

14.15 – 15.45 

Eko-Energetyka-Wyzwania 21-go Wieku 

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński 

(Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk) 

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
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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

30.11.2010, 
Gdańsk

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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3

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 Zarządzanie 
i koordynacja i koordynacja 

realizacji realizacji 
projektuprojektu



4

7

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

30.11.2010, 
Gdańsk
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Efekt synergii w wielofunkcyjnych systemach 
wytwarzania biopaliw i bioenergii 

mgr inż. Wojciech Krużewski 



Efekt synergii 
w wielofunkcyjnych systemach 

wytwarzania biopaliw
i bioenergii. 

mgr inŜ. Wojciech KruŜewski

30.11.2010
Gdańsk

PLAN PREZENTACJI:

• Epoka synergii

• Kategorie (generacje) i rodzaje paliw uzyskiwanych 
z bioetanolu i z biogazu

WYBRANE UKŁADY:

z bioetanolu i z biogazu

• Prognoza rozwoju biopaliw I generacji

• Prognoza rozwoju bopaliw II generacji

• Wielofunkcyjny system wytwarzania bioetanolu i energii 
z surowców skrobiowych

• Wielofunkcyjny system wytwarzania biopaliw i energii 
z surowców celulozowych



1. Epoka synergii
Wizje: Czyli jak nauka zmieni Świat w XXI wieku? 

Michio Kaku opisuje rodzącą się współcześnie nowa epokę nauki 
i techniki, podejmuje próbę prognozy opartej na wiedzy naukowej. Według 
autora współczesna nauka opiera się na trzech filarach: materii, Ŝyciu oraz 
umyśle i odpowiadającym im dwudziestowiecznym osiągnięciom umyśle i odpowiadającym im dwudziestowiecznym osiągnięciom 
rozszczepienia jądra atomowego, odczytania kodu genetycznego i 
skonstruowaniu komputera. 

W przeszłości w nauce dominował redukcjonizm, dzięki któremu 
sformułowano podstawowe prawa mechaniki kwantowej, dokonano odkryć 
w biologii molekularnej i rozpoczęto rewolucje komputerową. Jednak 
według autora okres dominacji redukcjonizmu juŜ się kończy, nadchodzi 
nowa era, epoka synergii (współdziałania) tych trzech dziedzin wiedzy.

Źródło: (Michio Kaku, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000)

SYNERGETYKA- PIĄTA FALA INNOWACYJNOŚCI

Będzie to fala energetyczno-środowiskowo-społeczna-

energetyka odnawialna rozproszona a energetyka korporacyjna 
wielkoskalowa.

Z przekraczania granic wynikną masowe efekty synergiczne (takŜe 
oszczędnościowe i koordynacyjne). W tej perspektywie znaczenie 
piątej fali polega nie tylko na tym, Ŝe stanowi ona fundament epoki 
wodorowej/bezemisyjnej, ale takŜe na tym, Ŝe znacznie rozszerza 

obszar innowacyjności. 

Źródło: J. Popczyk: „Czysta Energia”, 5/2010



Do zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski 
w drugiej dekadzie tego wieku mogą wystarczyć biogazownie, 
farmy wiatrowe i kolektory słoneczne, uzupełnione skokowym 
wzrostem efektywności energetycznej.

Natomiast w trzeciej dekadzie efektywnymi technologiami Natomiast w trzeciej dekadzie efektywnymi technologiami 
ochrony bezpieczeństwa będą teŜ:

• mikroźródła wiatrowe, 

• mikrobiogazownie 

• ogniwa fotowoltaiczne, a potencjalnie 

• gaz łupkowy, który od 2009r. wykorzystuje się w USA.

Piąta falę będzie stanowił rozwój rolnictwa energetycznego. 

Chodzi tu o nową jakość, która zostanie wytworzona w wyniku syntezy reform 

energetyki i rolnictwa, dzięki czemu pobudzi rozwój nowych technologii 

okołorolniczych, okołoenrgetycznych i okołoekologicznych. 

Będą to: 

biotechnologie środowiskowe (utylizacja odpadów gospodarce komunalnej, w 
produkcji rolnej, w przetwórstwie rolno-spoŜywczym, w przemyśle),

biotechnologie wytwarzania biopaliw, biometanu, wodoru z biomasy ( w tym 
celulozy) oraz technologie teleinformacyjne dla potrzeb technicznych i rynkowych 
usieciowanej (wirtualnie) energetyki rozproszonej, w tym dla wirtualnych 
technologii poligeneracyjnych.



2. Kategorie (generacje) i rodzaje paliw uzyskiwanych 
z bioetanolu i biogazu

Do pierwszej generacji biopaliw zalicza się:

Bioetanol (BioEtom)- jest to etanol (C2H5OH) otrzymywany z procesów 
hydrolizy i fermentacji surowców skrobiowych takich jak: ziarna zbóŜ, 
ziemniaki, buraki cukrowe itp.ziemniaki, buraki cukrowe itp.

Biogaz- wytworzony poprzez oczyszczenie biogazu powstającego 
w procesach fermentacji metanowej

Do paliw drugiej generacji zalicza się:

Bioetanol- otrzymywany w procesach hydrolizy i fermentacji surowców 
lignocelulozowych, takich jak: słoma, drewno, całe rośliny- kukurydza, 
sorgo, topinambur, itp.

Biogaz- otrzymywany w procesach chemicznego i biochemicznego 
przetwarzania biomasy lignoceluzowej 

Rodzaje biopaliw wg klasyfikacji europejskiej

W klasyfikacji europejskiej ze względu na stan skupienia wydzielono 

biopaliwa: biopaliwa ciekłe, gazowe oraz inne z OZE.

Do ciekłych uzyskiwanych z bioetanolu zalicza się: 

� Bioetanol otrzymywany z biomasy i/lub z biodegradowalnych frakcji � Bioetanol otrzymywany z biomasy i/lub z biodegradowalnych frakcji 

odpadowych, moŜliwy do zastosowania jako biopaliwo E%, zawierające 5% 
etanolu i 95% benzyny silnikowej oraz jako E85, zwierające 85% etanolu 

i 15% benzyny. 

� Bio-ETBE- eter etylo tert-butylowy otrzymywany z bioetanolu jako dodatek 

przeciestukowy do benzyn, podwyŜszający ich liczbę oktanową, stosowany 

w ilości 47%

� Bio- MTBE- eter etylo tert- butylowy otrzymywany z biometanolu o tym 

samym przeznaczeniu jako Bio-ETBE, stosowany w ilości 36%;



Natomiast do biopaliw gazowych, uzyskiwanych 
z biogazu zaliczono:

� Biogaz jako biopaliwo otrzymywane z biomasy i/lub 

biodegradowanych frakcji odpadowych, odpowiednio 

oczyszczony tak, aby odpowiadał jakością gazowi oczyszczony tak, aby odpowiadał jakością gazowi 

naturalnemu;

3.Prognoza rozwoju biopaliw II generacji
Źródło: Czysta Energia 12/2009

Prawdopodobnie biopaliwa transportowe II generacji 

w handlowych ilościach pojawią się na rynku 

europejskim ok. 2015-2020 r., natomiast w naszym europejskim ok. 2015-2020 r., natomiast w naszym 

kraju ok. 2017 r. 

Po 2017 r. w UE (i w Polsce) 

biopaliwa pierwszej generacji 

najpewniej stracą wsparcie 

legislacyjne i finansowe.



Polska ma ogromne zasoby surowców lignino- celulozowych i moŜe 

dostarczyć ok. 12%  (2200 PJ) europejskich zdolności (17,5 EJ na 

rok) w zakresie biomasy energetycznej. MoŜna ją wykorzystać 
w zaawansowanych technologiach produkcji biopaliw drugiej 

generacji.

W tabeli przedstawiono 

zmniejszenie procentowe emisji 

Surowiec i rodzaj 
konwersji

Zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych [%]

2006 2010 2020
zmniejszenie procentowe emisji 

gazów cieplarnianych w 

zaleŜności od rodzaju surowca 

wykorzystanego do produkcji 

bioetanolu.

2006 2010 2020

Burak cukrowy 40 60 60

ZboŜe 20 40 40

Ziemniaki 20 40 40

Pozostałości skrobi 40-60 40-60 45-75

Celuloza ( hydroliza 
enzymatyczna)

- 80 85

Celuloza (gazyfikacja 
i synteza)

- - 90

Celuloza (gazyfikacja 
i fermentacja)

- - 80-90

Zastosowanie bioetanolu II generacji w przedstawionym 
przypadku ograniczy znacznie emisję CO2 do atmosfery:

• o ok. 71 tys. t rocznie- w 2018 r., przy załoŜonych 10%

• 148 tys. t rocznie- w 2019r. – przy 20%;

• 233 tys. t rocznie- w 2020r. – przy 30%• 233 tys. t rocznie- w 2020r. – przy 30%

produkcji bioetanolu ze 

słomy jako surowca do 

wytwarzania biopaliw II 

generacji. 

CO2



Ograniczenie powierzchni upraw

Zastąpienie bioetanolu produkowanego z ziarna zbóŜ 
bioetanolem II gen. w minimalnej ilości 10% w 2018r. 

moŜe przyczynić się do ograniczenia powierzchni 
upraw o ok. 40-50 tys. ha w początkowej fazie upraw o ok. 40-50 tys. ha w początkowej fazie 

wdraŜania technologii, a w przypadku zastąpienia w 

20% i 30% bioetanolu I gen. II generacją – odpowiednio 

o 96 i 150 tys. ha pól.

ZagroŜenia
Istnieje zagroŜenie dla dobrze 

rozwiniętego sektora bioetanolu I gen. 

( i w ogóle sektorów biopaliw I gen. w ( i w ogóle sektorów biopaliw I gen. w 

Polsce), dotyczące tego, Ŝe opcja 
produkcji bioetanolu I gen. zostanie 
zahamowana po 2017 r., a jedyną 

moŜliwością wytwarzania bioetanolu

stanie się druga generacja bioetanolu
transportowego lub jego import. 



4. Wielofunkcyjny system wytwarzania 
bioetanolu i energii 

z surowców skrobiowych

PRZYKŁADOWY PROJEKT

Moc elektryczna agregatów kogeneracyjnych wynosi

1,5 MWe z tego 1,1 MWe zostanie podłączona do sieci 1,5 MWe z tego 1,1 MWe zostanie podłączona do sieci 

elektroenergetycznej, a pozostałe 0,4 MWe zostanie 

wykorzystane na potrzeby własne (3 240 MWeh/r).



ELEMENTY UKŁADU:
– Gorzelnia (modernizacja);
– Biogazownia;
– Laguny (magazynowanie masy pofermentacyjnej i hodowla

glonów);

– Linia technologiczna produkcji nawozów.

Ten układ technologiczny został zgłoszony 

do Urzędu Patentowego RP jako: „Sposób 
wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej,
nawozów i/lub pasz oraz etanolu z płodów 

rolnych i odpadów poprodukcyjnych 
w przemyśle rolno- przetwórczym” i 

zarejestrowany pod numerem P385950.



ZAŁOśENIA PRODUKCYJNE

Surowce do produkcji:

• śyto;

• Kukurydza;

• Inne zboŜa.



GORZELNIA (dane roczne)

Ziarno zbóŜ 39 107,0 Mg

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia 
własnego

76 687,0 m
3

Enzymy 19,8 Mg

PoŜywki mineralne 0,8 Mg

Kwas siarkowy (98%) 8,1 Mg

GORZELNIA (dane roczne)

Kwas siarkowy (98%) 8,1 Mg

Wodorotlenek sodu 4,9 Mg

DroŜdŜe 1,6 Mg

Środki dezynfekująco-myjące i inne 0,4 Mg

Para technologiczna- źródło energii spaliny z 
agregatów kogeneracyjnych i ze spalania części 
biogazowni

36 500 Mg

ZuŜycie energii elektrycznej 2 138 MWeh

Wywar gorzelniczy (10% s.m.) 120 000 Mg

Produkcja spirytusu surowego-powyŜej 88% 
etanolu 

11 827 000dm
3

BIOGAZOWNIA (dane roczne)
Wywar gorzelniczy (10% s.m.) 120 000 Mg

Słłłłoma zbóżżżż 6 000 Mg

ZuŜycie energii elektrycznej 910 MWeh

Produkcja energii elektrycznej (1,5 MWe x 8100h) 12 150 MWeh

SprzedaŜ do zakładów Energetycznych (1,1 Mwe x 8100h) 8 910 MWeh

Produkcja energii cieplnej- w całości zuŜyta na potrzeby 
własne zakładu 13 000 MWe



PRODUKCJA GLONÓW I WYTWARZANIE NAWOZÓW (dane roczne)

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji) 105 000 m3

Dwutlenek węęęęgla dostarczony do laguny 6 500 Mg

Nawozy mineralne (uzupełłłłnienie skłłłładników pokarmowych) 300 MgNawozy mineralne (uzupełłłłnienie skłłłładników pokarmowych) 300 Mg

Ilość wytwarzanych glonów- po separacji (ok. 30% s.m.) 9 000 Mg

Frakcja stałłłła (po wirówce ok. 30% s.m.) masy pofermentacyjnej 14 200 Mg

Ilość nawozów organicznych po wysuszeniu (frakcja stałłłła masy 
pofermentacyjnej + glony) ok. 80% s.m.

13 100 Mg

Dolomit –komponent nawozów organicznych 1400 Mg

ZuŜycie energii elektrycznej 1 030 MWeh

Produkcja nawozów
Z masy pofermentacyjnej i masy glonowej po odwodnieniu 
produkowane będą nawozy  mineralno-organiczno (rozwiązanie 
opcjonalne).

Przypuszczalny skład chemiczny nawozu o zawartości 

ok. 50% s.m.

Nawóz ten zawiera 45-50% suchej masy, jest bardzo 

zasobny w wapń i magnez oraz azot i fosfor.



4. Wielofunkcyjny system 
wytwarzania bioetanolu i energii 

z surowców celulozowych

PRZYKŁADOWY PROJEKT (1)





ZAŁOśENIA PRODUKCYJNE

Surowce do produkcji:

• słoma, 

• kukurydza,• kukurydza,

• topinambur, 

• sorgo, 

• inne rośliny



ZałoŜenia produkcyjne
GORZELNIA (dane roczne)

Słoma, topinambur, sorgo 39 107,0 Mg
Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia 
własnego
Enzymy 19,8 MgEnzymy 19,8 Mg
PoŜywki mineralne 0,8 Mg
Kwas siarkowy (98%) 8,1 Mg
Wodorotlenek sodu 4,9 Mg
DroŜdŜe 1,6 Mg

Środki dezynfekująco-myjące i inne 0,4 Mg

Para technologiczna- źródło energii spaliny z 
agregatów kogeneracyjnych i ze spalania 
części biogazowni 36 500 Mg

ZuŜycie energii elektrycznej 2 138 MWeh

Wywar gorzelniczy (10% s.m.) 125 000 Mg

Produkcja spirytusu w przeliczeniu na 100% 
etanolu 11 827 000dm3

BIOGAZOWNIA (dane roczne)

Wywar gorzelniczy (10% s.m.) 120 000 Mg

Kiszonka sorga 6 000 Mg

ZałoŜenia produkcyjne

ZuŜycie energii elektrycznej 910 MWeh

Produkcja energii elektrycznej 12 150 MWeh

SprzedaŜ do zakładów Energetycznych 
(1,1 MWex8100h)

8 910 MWeh

Produkcja energii cieplnej- w całości 
zuŜyta na potrzeby własne zakładu

13 000 MWe



PRODUKCJA GLONÓW I WYTWARZANIE NAWOZÓW
(dane roczne)

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji 
o zawartości ok. 1,5% s.m.-312 m3/d)

105 000 m3

ZałoŜenia produkcyjne

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny 6 500 Mg

Nawozy mineralne (uzupełnienie składników 
pokarmowych)

300 Mg

Ilość wytwarzanych glonów- po separacji 
(ok. 30% s.m.)

9 000 Mg

Frakcja stała (po wirówce ok. 30% s.m.) 
masy pofermentacyjnej

14 200 Mg

Ilość nawozów organicznych po wysuszeniu 
(frakcja stała masy pofermentacyjnej + 
glony) ok. 80% s.m.

13 100 Mg

Dolomit –komponent nawozów 
organicznych

1400 Mg

ZuŜycie energii elektrycznej 1 030 MWeh

ANALIZA

EKONOMICZNAEKONOMICZNA



Zestawienie
Wyszczególnienie JEDNOSKA Wariant I Wariant II

Okres realizacji inwestycji 2010 2010

Okres wstępnej prognozy 2011-2020 2011-2020

Nakłady inwestycyjne PLN 48 300 000,00+VAT 44 700 000,00+VAT

Przychody PLN 36 783 800,00 33 523 800,00

SprzedaŜ energii elektrycznej PLN 7 273 800,00 7 273 800,00

Cena energii  PLN/1MWh 449,00 449,00

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej MWh/r 16 200,00 16 200,00

SprzedaŜ etanolu PLN 26 250 000,00 26 250 000,00

Cena etanolu  PLN/1000 l 2 100,00 2 100,00

Ilość wyprodukowanego etanolu 12 500,00 12 500,00

SprzedaŜ nawozów PLN 3 260 000,00 0

Cena nawozów PLN/t 200,00 0

Ilość sprzedanych nawozów t 16 300,00 0

Koszty eksploatacyjne PLN 20 930 510,00 20 888 350,00

amortyzacja 7% PLN 3 381 000,00 3 129 000,00

koszty energii PLN 301 680,00 252 000,00

koszty materiałów PLN 15 355 750,00 14 791 750,00

słoma zbóŜ PLN 1 200 000,00 1 200 000,00

Topinambur - zielona masa PLN 3 600 000,00 3 600 000,00

Zestawienie c.d.

Topinambur - zielona masa PLN 3 600 000,00 3 600 000,00

Topinambur - bulwy PLN 2 970 000,00 2 970 000,00

Sorgo PLN 6 000 000,00 6 000 000,00

kiszonka z sorgo PLN 480 000,00 480 000,00

kwas siarkowy (98%) PLN 141 750,00 141 750,00

dolomit  PLN 414 000,00

nawozy wapne PLN 150 000,00

inne materiały (enzymy, wodorotlenek sodu, 

droŜdŜe, środki dezynfekując -myjące) 
PLN 400 000,00 400 000,00

Usług obcych PLN 400 000,00 960 000,00

Podatki i opłaty PLN 720 000,00 720 000,00

Wynagrodzenia (Wariant I – 8 osób, Wariant II –

16 osób)
PLN 264 000,00 480 000,00

Ubezpieczenia społecznych i inne świadczenia PLN 58 080,00 105 600,00

pozostałe koszty rodzajowe PLN 450 000,00 450 000,00

Wartości sprzedanych towarów i materiałów PLN 0,00 0,00



Zestawienie c.d.
Kapitał obrotowy 4 212 429,17 3 820 995,83

Zapasy (wielkość ta stanowi 2-miesiączną 

wartość rocznego kosztu zakupu energii i 

materiałów)

PLN 2 609 571,67 2 507 291,67

NaleŜności (stanowią 1-miesięczna wartość 
łącznych przychodów)

PLN 3 065 316,67 2 793 650,00
łącznych przychodów)

Zobowiązania krótkoterminowe (wielkość ta 

stanowi 1-miesieczna wartość łącznych kosztów 

działalności operacyjnej)

PLN 1 462 459,17 1 479 945,83

Zysk z działalności operacyjnej PLN 15 853 290,00 12 635 450,00

Finansowanie inwestycji - 100% środki własne PLN 48 300 000,00 44 700 000,00

NPV PLN 52 723 846,37 39 187 867,18

IRR % 33,22% 28,72%

Okres zwrotu inwestycji ilość lat 4 lata i 11 miesięcy 5 lat i 4 miesięcy

PRZYKŁADOWY PROJEKT (2)



Układ technologiczny składa się z następujących elementów:
• Gorzelnia 
• Biogazownia
• Agregaty kogeneracyjne
• Magazyny na frakcję stałą masy pofermentacyjnej z hodowlą glonów
• Instalacja wytwarzania nawozów organiczno- mineralnych
• Instalacja przetwarzania ziół• Instalacja przetwarzania ziół
• Instalacja wytwarzania ciekłego/stałego CO2

Wytwarzane produkty:
� energia elektryczna
� energia cieplna
� etanol
� nawozy organiczno- mineralne
� wyciągi ziołowe płynne, gęste, olejki eteryczne surowe
� ciekły/stały dwutlenek węgla CO2

Parametry charakterystyczne:

�wydajność gorzelni- 30 mln litrów etanolu rocznie (C2H5OH 99%)

�Produkcja energii

� moc elektryczna agregatów: 6 MWe

� roczna produkcja energii elektrycznej: 

6MWe x 8100h= 48.600 MWh6MWe x 8100h= 48.600 MWh

� moc cieplna: 6,6 MWc

� roczna produkcja energii cieplnej: 6,6MWc x 8100h= 53.460 MWh

� nawozy organiczno- mineralne: 32.750 Mg rocznie

� Płynny/stały dwutlenek węgla: 10.000 t/ rok

� Wyciągi ziołowe: 

� Wyciągi ziołowe płynne, konfekcjonowane w butelki – 100g-

600 000 kg 

� Wyciągi ziołowe płynne, sprzedawane luzem- 720 000 kg 

� Wyciągi gęste- 55 000 kg 

� Olejki eteryczne surowe- 11 000 kg 







ZAŁOśENIA PRODUKCYJNE

Gorzelnia (dane roczne)

Słoma, topinambur, sorgo 97 700 Mg

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia 
własnego- uzupełnienie strat

75 000 m3

Enzymy 50 Mg

ZałoŜenia produkcyjne

Enzymy 50 Mg

Pozywki mineralne 2 Mg

Kwas siarkowy (98%) 20 Mg

Wodorotlenek sodu 12 Mg

DroŜdŜe 4 Mg

Środki deyznfekująco- myjące 1 Mg

Para technologiczna (pochodząca ze spalin z 
agregatów kogeeracyjnych i ze spalania części 
biogazowni)

91 250 Mg

ZuŜycie energii elektrycznej 5 345 MWeh

Wywar gorzelniczy (10% s.m) 300 000 Mg

Produkcja etanolu w przeliczeniu na 100% 30 000 000 dm3



Biogazownia (dane roczne)

Wywar gorzelniczy (10% s.m) 300 000 Mg

Kiszonka z kukurydzy lub sorga 15 000 Mg

ZałoŜenia produkcyjne

Kiszonka z kukurydzy lub sorga 15 000 Mg

Moc elektryczna agregatów 
kogeneracyjnych

6 000 kWe

ZuŜycie energii elektrycznej 2 275 MWh

Wytwarzanie płynnego lub stalego CO2 10 000 Mg

Produkcja energii elektrycznej 48 600 MWh

Produkcja energii cieplnej 53 460 MWh

Produkcja glonów i wytwarzanie nawozów (dane roczne)

Woda pofermentacyjna 263 000 m3

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny (z 
gorzelni i ze spalin)

16 250 Mg

ZałoŜenia produkcyjne

gorzelni i ze spalin)

Nawozy mineralne 750 Mg

Ilość wytwarzanych glonów- po separacji 22 500 Mg

Frakcja stała masy pofermentacyjnej (po 
separacji)

35 500 Mg

Ilość nawozów po wysuszeniu (70-80% s.m.) 25 000 Mg

Dolomit 3 500 Mg

ZuŜycie energii elektrycznej 2 575 MWeh



Przetwórnia ziół (dane roczne)

1 Roczne zapotrzebowanie ziół suszonych 2 640 Mg

2 Roczne zapotrzebowanie ziół świeŜych 432 Mg

ZałoŜenia produkcyjne

2 Roczne zapotrzebowanie ziół świeŜych 432 Mg

3 Roczne zapotrzebowanie etanolu 432 Mg

4 Roczne zapotrzebowanie wody chłodniczej 12 360 m3

5 Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej 1 800 MWh

Produkcja płynnego/ stałego dwutlenku węgla (dane roczne)

1 Wielkość produkcji 10 000 Mg

2 ZuŜycie energii elektrycznej 1 400 MWh

Dziękuję za uwagę

mgr inŜ. Wojciech KruŜewski

Ekspert- Sitr Sp. z o.o.

30.11.2010
Gdańsk



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo energetyczne,  
a rozwój Odnawialnych Źródeł Energii 

                                                     dr inż. Bogdan Sedler 
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Projekt: Projekt: 
Upowszechnienie badań na temat Upowszechnienie badań na temat 

odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrony własności odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrony własności 
intelektualnejintelektualnej

Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne 
a rozwój odnawialnych źródeł energiia rozwój odnawialnych źródeł energii

dr inż. Bogdan Sedler

Ekspert – SITR Sp. z o.o.

Gdańsk, 30.11.2010r.
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Pojęcie bezpieczeństwa energetycznegoPojęcie bezpieczeństwa energetycznego

Przez bezpieczeństwo energetyczne Przez bezpieczeństwo energetyczne 
rozumie się:rozumie się:

 Niezawodność dostaw energii oraz Niezawodność dostaw energii oraz 
zapewnienie wymaganej jej jakościzapewnienie wymaganej jej jakości

 Akceptowalne ceny poszczególnych Akceptowalne ceny poszczególnych 
nośników energiinośników energii

 Ograniczenie negatywnego wpływu Ograniczenie negatywnego wpływu 
energetyki na środowiskoenergetyki na środowisko
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Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne 
w Unii Europejskiejw Unii Europejskiej

Prof. Jerzy BuzekProf. Jerzy Buzek

Zasadniczym problemem UE od kliku lat, Zasadniczym problemem UE od kliku lat, 

wpływającym także na realizację celów Strategii Lizbońskiej, jest wpływającym także na realizację celów Strategii Lizbońskiej, jest 
zaopatrzenie w energię. zaopatrzenie w energię. 

EuropejskaEuropejska energetyka musi opierać się na energetyka musi opierać się na 
3 podstawowych zasadach:3 podstawowych zasadach:

 pewność dostaw energii (bezpieczeństwo)pewność dostaw energii (bezpieczeństwo)

 minimalizacja skutków ekologicznych (głównie minimalizacja skutków ekologicznych (głównie przeciwdziałanie przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym)zmianom klimatycznym)

 możliwie niskie ceny (konkurencyjność gospodarki) możliwie niskie ceny (konkurencyjność gospodarki) 

ZZrealizowanie tych zasad jest możliwe realizowanie tych zasad jest możliwe 
jedynie przy wprowadzeniu najnowszych rozwiązań technologicznychjedynie przy wprowadzeniu najnowszych rozwiązań technologicznych
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Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne 
w Unii Europejskiejw Unii Europejskiej

Prof. Prof. Jerzy Jerzy BuzekBuzek

W zakresie polityki energetycznej W zakresie polityki energetycznej 
technologie innowacyjne nabierają specjalnego znaczenia, gdyż:technologie innowacyjne nabierają specjalnego znaczenia, gdyż:

 Unii brakuje ropy i gazu, a to dzisiaj podstawowy surowiec energetyczny; Unii brakuje ropy i gazu, a to dzisiaj podstawowy surowiec energetyczny; 
sytuacja polityczna w olbrzymiej większości dostawców ropy i gazu jest sytuacja polityczna w olbrzymiej większości dostawców ropy i gazu jest 
niestabilna, jedynym trwałym rozwiązaniem jest zastąpienie ropy i gazu niestabilna, jedynym trwałym rozwiązaniem jest zastąpienie ropy i gazu 
przez węgiel, energię atomowa i źródła odnawialneprzez węgiel, energię atomowa i źródła odnawialne

 Musimy podjąć zdecydowane i natychmiastowe działania redukujące Musimy podjąć zdecydowane i natychmiastowe działania redukujące 
zmiany klimatyczne, a to także wymaga nowych technologii, np. czystych zmiany klimatyczne, a to także wymaga nowych technologii, np. czystych 
technologii wykorzystania węglatechnologii wykorzystania węgla

 Utrzymania stosunkowo niskich cen energii będzie możliwe tylko dzięki Utrzymania stosunkowo niskich cen energii będzie możliwe tylko dzięki 
nowym, pomysłowym rozwiązaniom technologicznymnowym, pomysłowym rozwiązaniom technologicznym

javascript:;
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Pakiet klimatyczny 3 x 20Pakiet klimatyczny 3 x 20

Cele do osiągnięcia w Unii Europejskiej do roku 2020:Cele do osiągnięcia w Unii Europejskiej do roku 2020:

1. 1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 20 %Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 20 %

2. Zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %2. Zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %

3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o 20 %3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o 20 %

Warunkiem koniecznym realizacji ww. celów jest:Warunkiem koniecznym realizacji ww. celów jest:

wejście na ścieżkę energetyki innowacyjnej wejście na ścieżkę energetyki innowacyjnej 
poprzez paliwa drugiej generacji, uniwersalizację technologii poprzez paliwa drugiej generacji, uniwersalizację technologii 

energetycznych na wszystkich trzech rynkach końcowych: energii energetycznych na wszystkich trzech rynkach końcowych: energii 
elektrycznej, ciepła elektrycznej, ciepła 

i paliw transportowych i paliw transportowych 
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Zadania Siódmego Programu RamowegoZadania Siódmego Programu Ramowego

Najważniejsze propozycje UE zawarte m.in. Najważniejsze propozycje UE zawarte m.in. 
w Siódmym Programie Ramowym:w Siódmym Programie Ramowym:

 Czyste technologie węglowe oraz technologie wychwytywania i Czyste technologie węglowe oraz technologie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla; budowa 12 prawie zeroemisyjnych, składowania dwutlenku węgla; budowa 12 prawie zeroemisyjnych, 
wielkoskalowych elektrowni węglowychwielkoskalowych elektrowni węglowych

 Produkcja paliw i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnychProdukcja paliw i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

 Energia atomowa Energia atomowa -- budowa elektrowni jądrowych oraz budowa budowa elektrowni jądrowych oraz budowa 
eksperymentalnego wielkiego międzynarodowego reaktora eksperymentalnego wielkiego międzynarodowego reaktora 
termonuklearnego ITER uzyskującego całkowicie bezpieczną termonuklearnego ITER uzyskującego całkowicie bezpieczną 
energię z fuzji jądrowejenergię z fuzji jądrowej

 Wodór i ogniwa paliwowe Wodór i ogniwa paliwowe -- Wspólna Inicjatywa TechnologicznaWspólna Inicjatywa Technologiczna

 Inteligentne sieci energetyczne (Smart Grids) zapobiegające Inteligentne sieci energetyczne (Smart Grids) zapobiegające 
awariom systemu i oszczędzające energięawariom systemu i oszczędzające energię

 Wszechstronna oszczędność energiiWszechstronna oszczędność energii
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Struktura zużycia energii pierwotnej Struktura zużycia energii pierwotnej 
ww PolscePolsce

(stan na 2007 r.)
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Problemy elektroenergetykiProblemy elektroenergetyki

1.1. Coraz częstsze Coraz częstsze awarieawarie w systemach elektroenergetycznych w systemach elektroenergetycznych 
wywoływane przez anomalie pogodowe, niewystarczający wywoływane przez anomalie pogodowe, niewystarczający 
poziom mocy generowanej a także nieprawidłowości poziom mocy generowanej a także nieprawidłowości 
struktur wytwórczych i przesyłowychstruktur wytwórczych i przesyłowych

2.2. Obniżająca się Obniżająca się jakośćjakość energii elektrycznej w sieciach energii elektrycznej w sieciach 
spowodowana zmianami charakteru i poziomu obciążeń, spowodowana zmianami charakteru i poziomu obciążeń, 
m.in. wskutek oddziaływania układów m.in. wskutek oddziaływania układów 
energoelektronicznychenergoelektronicznych
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Strategia energetycznaStrategia energetyczna

 Intensyfikacja wykorzystania istniejących zdolności wytwórczych i Intensyfikacja wykorzystania istniejących zdolności wytwórczych i 
sieci przesyłowych za pomocą mechanizmów rynkowych sieci przesyłowych za pomocą mechanizmów rynkowych 
(minimalne nakłady inwestycyjne) (minimalne nakłady inwestycyjne) 

 Budowa 20Budowa 20--procentowego segmentu innowacyjnej energetyki procentowego segmentu innowacyjnej energetyki 
rozproszonej (elektroenergetyka, ciepłownictwo, paliwa rozproszonej (elektroenergetyka, ciepłownictwo, paliwa 
transportowe); transportowe); wykreowanie rolnictwa energetycznegowykreowanie rolnictwa energetycznego

 System zarządzania bezpieczeństwem energetycznym oparty na System zarządzania bezpieczeństwem energetycznym oparty na 
wykorzystaniu zdolności technologii energetycznych do wykorzystaniu zdolności technologii energetycznych do 
odpowiedzi na sygnały rynkowe (wzrosty cen) odpowiedzi na sygnały rynkowe (wzrosty cen) 

 System regulacji ukształtowany na kosztach referencyjnych System regulacji ukształtowany na kosztach referencyjnych 
dostaw energii elektrycznej, uwzględniających pełną internalizację dostaw energii elektrycznej, uwzględniających pełną internalizację 
kosztów zewnętrznych (ekologicznych) i wartość usług kosztów zewnętrznych (ekologicznych) i wartość usług 
systemowych (w miejsce kosztów tych usług)systemowych (w miejsce kosztów tych usług)

Scenariusz rozwojowy innowacyjny

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
1010

OZE OZE –– stan istniejącystan istniejący

Moc zainstalowana OZEMoc zainstalowana OZE
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Polityka rządowa w zakresie OZEPolityka rządowa w zakresie OZE

Cele:

 Rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej

 Rozwój energetyki bezemisyjnej

 Modernizacja wsi i restrukturyzacja rolnictwa 

 Realizacja Pakietu Klimatyczno-Energetycznego

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1212

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Cele polityki energetycznej Polski do 2030 r. w zakresie rozwoju OZE:

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym 

zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 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
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Program rozwoju biogazowni rolniczychProgram rozwoju biogazowni rolniczych

Cel do osiągnięcia:

Zamierzeniem strategii 

jest budowa do 2020 roku średnio jednej 

biogazowni rolniczej w każdej gminie 

wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, 

przy założeniu posiadania przez gminę 

odpowiednich warunków do uruchomienia takiego 

przedsięwzięcia

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
1414

Program rozwoju biogazowni rolniczychProgram rozwoju biogazowni rolniczych

Podstawowe liczby:

 Moc zainstalowana:     2 000 MW

 Nakłady inwestycyjne: ok.10 mln zł/1MW

 Wartość inwestycji:      ok. 20 mld zł

 Struktura kapitałowa: 30% (kapitał własny 

+ dotacje); 70% finansowanie zewnętrzne
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BiogazownieBiogazownie

Aktualne lokalizacje biogazowni w Polsce

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
1616

BiogazownieBiogazownie

Biogazownie na wysypiskach odpadów
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BiogazownieBiogazownie

Biogazownie w oczyszczalniach ścieków

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
1818

BiogazownieBiogazownie

Biogazownie rolnicze
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BiogazownieBiogazownie

 Wysokie koszty budowy biogazowni 

 Lokalne surowce energetyczne –

rolnictwo energetyczne

 Stabilność i przewidywalność pracy 

 Wielofunkcyjny rozwój wsi

 Wsparcie centralne

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
2020

Przyszłość – biometan / ogniwa paliwowe

Opracowanie: OPTIMA Invest SA - mgr inż.. E. Licznerski, M. Ryms – na 

podstawie informacji z Internetu
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Przyszłość – kompleksy agroenergetyczne

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2222

Farmy wiatroweFarmy wiatrowe

 Wysokie koszty budowy farm 
wiatrowych - 0,7-1 mln USD / 
MW na lądzie, 1,2-1,4 mln USD / 
MW w morzu 

 Stabilna charakterystyka pracy -
dla prędkości wiatru od 15m/s do 
25m/s 

 Wysoka niestabilność i nieprze-
widywalność pracy  zależna  od 
wiatru 

 Możliwość destabilizacji pracy 
sieci
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Kolektory słoneczne i ogniwa Kolektory słoneczne i ogniwa 
fotowoltaicznefotowoltaiczne

 Ograniczenia wynikające z 
nasłonecznienia terenu i 
sezonowości 

 Niskie ceny instalacji 
kolektorów słonecznych

 Niska sprawność i wysokie 
ceny ogniw 
fotowoltaicznych

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2424

Kolektory słoneczne i ogniwa Kolektory słoneczne i ogniwa 
fotowoltaicznefotowoltaiczne

 Ograniczenia wynikające z 
nasłonecznienia terenu i 
sezonowości 

 Niskie ceny instalacji 
kolektorów słonecznych

 Niska sprawność i wysokie 
ceny ogniw 
fotowoltaicznych
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Małe elektrownie wodneMałe elektrownie wodne

 Wielofunkcyjny charakter małych 
obiektów energetycznych

 gospodarka wodna - retencja i ochrona 
przeciwpowodziowa

 energetyka: zasilanie lokalne na niskim 
napięciu, pewne źródło szybkiej mocy 
regulacyjnej

 infrastruktura drogowa i żeglugowa

 atrakcyjne miejsca rekreacji

 Duże ilości energii „zielonej” 
bez jakiejkolwiek emisji gazów 
cieplarnianych

 Cena energii elektrycznej - wysoka, 
jeżeli elektrownia jest budowana od 
podstaw wraz z instalacjami 
hydrotechnicznymi 

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012

2626

Przyszłość Przyszłość –– układy hybrydowe układy hybrydowe 
wodór / ogniwa paliwowewodór / ogniwa paliwowe
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Przyszłość Przyszłość –– układy hybrydoweukłady hybrydowe
wodór / ogniwa paliwowewodór / ogniwa paliwowe

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
2828

Przyszłość OZE Przyszłość OZE –– wirtualna elektrowniawirtualna elektrownia
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Warunek konieczny rozwoju OZE Warunek konieczny rozwoju OZE 
Smart Grid (Sieci inteligentne)Smart Grid (Sieci inteligentne)

Istotą tzw. Smart Gridu jest Istotą tzw. Smart Gridu jest 
Centrum Sterowania siecią, Centrum Sterowania siecią, 

które zapewnia które zapewnia 
równomierną podaż energii równomierną podaż energii 
elektrycznej dostosowaną elektrycznej dostosowaną 

do zapotrzebowania. do zapotrzebowania. 
Pozwala to na uniknięcie Pozwala to na uniknięcie 
jednej z największej wad jednej z największej wad 

energetyki opartej na energetyki opartej na 
źródłach odnawialnych, źródłach odnawialnych, 
jaką jest, zwłaszcza w jaką jest, zwłaszcza w 

przypadku farm przypadku farm 
wiatrowych, wiatrowych, 

nierównomierność podażynierównomierność podaży

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
3030

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę



 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

Wirtualna Elektrownia –Nowe Trendy 
w Wytwarzaniu i Magazynowaniu 

Energii Elektrycznej 
dr inż. Bogdan Sedler 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

11

Projekt: Projekt: 
Upowszechnienie badań na temat Upowszechnienie badań na temat 

odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrony własności intelektualnejodnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrony własności intelektualnej

Wirtualna elektrownia Wirtualna elektrownia 
Nowe trendy w wytwarzaniu, Nowe trendy w wytwarzaniu, 

magazynowaniu i dystrybucji energiimagazynowaniu i dystrybucji energii

dr inż. Bogdan Sedler

Ekspert – SITR Sp. z o.o.

Gdańsk, 30.11.2010r.

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 22

Istniejące sieci elektroenergetyczne Istniejące sieci elektroenergetyczne 

Słabości i zagrożeniaSłabości i zagrożenia

Stan obecny - wielkie elektrownie 

przesyłające energię do odległych odbiorców 

poprzez długie linie przesyłowe

Awarie źródeł i / lub sieci powodują 

zakłócenia dostaw wielu odbiorców energii
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Awarie systemów energetycznychAwarie systemów energetycznych

Przykłady rozległych awarii w systemach 
elektroenergetycznych w Polsce

Szczecin – marzec 2008

metropolia pozbawiona  zasilania na kilkadziesiąt godzin

Polska – październik 2009

700 tys. odbiorców pozbawionych zasilania na kilkanaście 
godzin 

Małopolska i Śląsk – styczeń 2010 

ponad 120 tys. odbiorców pozbawionych zasilania na kilka dni,

a ponad 20 tys. na ponad dwa tygodnie 

POTRZEBA BUDOWY DRUGIEGO 

FILARU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 44

Technologie energetyczneTechnologie energetyczne

Źródła - dostępne i przyszłościowe 
technologie energetyczne

Kolektor słoneczny

Mikrowiatrak

Pompa ciepła

Samochód elektryczny

Mikrobiogazownia

Biogazownia

Ogniwo fotowoltaiczne

Spalarnia śmieci (także technologie plazmowe utylizacji śmieci i 
inne)

Elektrownia wodna ultraniskospadowa

Mikroźródło jądrowe
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Potrzeba sieci inteligentnych Potrzeba sieci inteligentnych 

Smart Smart –– GridGrid

Polskie sieci elektroenergetyczne 

nie są przystosowane do współpracy z 

odnawialnymi źródłami energii elektrycznej, 

zwłaszcza takimi jak.: farmy wiatrowe, 

biogazownie, energetyka wodna

i energetyka słoneczna

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 66

Technologie energetyczneTechnologie energetyczne

Sieci - przyszłościowe technologie 

energetyczne

Wirtualne źródło poligeneracyjne

(zwiększenie efektywności energetyki rozproszonej w aspektach: 

energetycznym, ekonomicznym i poprawy bezpieczeństwa energetycznego)

Sieci inteligentne (Smart Grid)

(przeniesienie akcentu z wytwarzania energii na zarządzanie energią)

Powstanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych –

niezbędny warunek rozwoju i wykorzystania zielonej energetyki: 

odnawialnych źródeł energii
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Przyszłość energetykiPrzyszłość energetyki

Wirtualna elektrownia - lokalna energetyka 

rozproszona oparta na OZE i mikrosieci

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
88

Przyszłość OZE Przyszłość OZE –– wirtualna elektrowniawirtualna elektrownia

Przykładem takiej sieci
jest aktualnie testowany w 

Niemczech: 
„Projekt Kombikraftwerk 

Kassel”, gdzie tzw. 
inteligentna sieć (Smart Grid) 

steruje podażą energii 
elektrycznej pochodzącej z 36 
różnych odnawialnych źródeł 
energii: siłowni wiatrowych, 

biogazowni, energii słonecznej 
oraz sprzężonej elektrowni 

szczytowo – pompowej
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Wirtualna elektrowniaWirtualna elektrownia

Istotą Smart Gridu Istotą Smart Gridu 

jest Centrum Sterowania siecią, jest Centrum Sterowania siecią, 
które zapewnia równomierną które zapewnia równomierną 

podaż energii elektrycznej podaż energii elektrycznej 
dostosowaną do dostosowaną do 
zapotrzebowaniazapotrzebowania

Pozwala to na uniknięciePozwala to na uniknięcie

jednej z największej wad jednej z największej wad 
energetyki opartej na źródłach energetyki opartej na źródłach 

odnawialnych, jaką jest, odnawialnych, jaką jest, 
zwłaszcza w przypadku farm zwłaszcza w przypadku farm 

wiatrowych, nierównomierność wiatrowych, nierównomierność 
podażypodaży

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
1010

Wirtualna elektrowniaWirtualna elektrownia
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Istota Smart Grid Istota Smart Grid 

Inteligentne sieci energetyczne (Smart Grid) to 

kompleksowe rozwiązania energetyczne,
pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację 

i optymalne sterowanie rozproszonymi elementami sieci 

energetycznych – po stronie producentów jak i odbiorców energii 

- a służące ograniczeniu zapotrzebowania na energię.

Sieci te wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę 

(liczniki, wyłączniki, przełączniki, rejestratory), 

która umożliwia wzajemną wymianę

i analizę informacji a w efekcie - optymalizowanie zużycia energii 

(cieplnej, elektrycznej) lub np. dystrybucji gazu

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1212

Istota Smart GridIstota Smart Grid
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Istota Smart GridIstota Smart Grid

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1414

Istota Smart GridIstota Smart Grid
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Istota Smart GridIstota Smart Grid

Główne cechy sieci inteligentnej:

Szeroka automatyzacja, monitorowanie sytuacji, 
wykrywanie uszkodzeń, a nawet   „samonaprawa” 

(ang.: self - healing) 

Efekt końcowy:

Sieć inteligentna (Smart Grid), w porównaniu 
z obecnymi systemami  

będzie bardziej elastyczna, niezawodna i lepiej przystosowana 
do zaspokojenia nowych potrzeb energetycznych 

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1616

Cechy Smart GridCechy Smart Grid

Przyszłe Smart Grid - będą to firmy typu

„Real Time Utility” 

 Zdecentralizowane wytwarzanie energii w czasie 
rzeczywistym (odpowiedź na popyt) i dwukierunkowa 
dystrybucja energii

 Komunikacja między podmiotami i przepływ informacji w 
czasie rzeczywistym

 Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym

 Systemy eksploatacyjne działające w czasie rzeczywistym 

zintegrowane z bieżącym monitorowaniem infrastruktury
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Cechy Smart GridCechy Smart Grid

Wymagane cechy Smart Grid wg Ministerstwa 
Energetyki USA

 Optymalizacja wykorzystania zasobów oraz efektywności 
eksploatacyjnej  

 Wykorzystanie wszystkich rozwiązań w zakresie generacji i 
magazynowania energii 

 Zapewnienie wymaganej jakości zasilania dla wszelkich potrzeb 
występujących w gospodarce cyfrowej 

 Przewidywanie zakłóceń w pracy systemu i reagowanie na nie w 
trybie samonaprawy 

 Odporność na ataki fizyczne i cybernetyczne oraz katastrofy 
naturalne

 Umożliwienie czynnego uczestnictwo odbiorców energii.

 Umożliwienie wprowadzanie nowych produktów, usług i rynków .  

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1818

Cechy Smart GridCechy Smart Grid

Wymagane cechy Smart Grid wg Komisji 
Europejskiej

 Elastyczność, czyli spełnianie wymagań odbiorców i  
odpowiadanie na przyszłe zmiany i wyzwania 

 Dostępność, czyli zapewnienie podłączania wszystkich 
użytkowników sieci, a w szczególności OZE oraz lokalnych 
źródeł o wysokiej efektywności i zerowej lub niskiej emisji CO2  

 Niezawodność, czyli zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i 
jakości zasilania, zgodnie z wymaganiami ery cyfrowej, oraz 
wysoka odporność na zagrożenia i niepewności

 Ekonomiczność, czyli zapewnienie usługi o najlepszej wartości 
poprzez innowacje, efektywne zarządzanie energią oraz 
ułatwienia dla konkurencji i działań regulacyjnych
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Sieci obecneSieci obecne a Smart Grid a Smart Grid 

Rozwinięta sieć inteligentna
Obecny hierarchiczny

system energetyczny

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2020

Sieci obecne a Smart Grid Sieci obecne a Smart Grid 

Sieć obecna Sieć inteligentna

Telekomunikacja

Brak lub
jednokierunkowa, 

zwykle nie w
czasie

rzeczywistym

Dwukierunkowa, 

W czasie 
rzeczywistym

Współdziałanie
z odbiorcą 

Ograniczone Na szeroką skalę

Liczniki Elektromechaniczne

Cyfrowe 
(umożliwiające
ustalanie cen i 

Odczyt liczników
w czasie

rzeczywistym)
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Sieci obecneSieci obecne a Smart Grid a Smart Grid 

Sieć obecna Sieć inteligentna

Eksploatacja  Ręczna kontrola urządzeń

Zdalny monitoring, 
wyprzedzająca 
konserwacja, 

obsługa w czasie 
rzeczywistym 

Generacja Scentralizowana 
Scentralizowana oraz 

rozproszona

Sterowanie 
przepływami energii

Ograniczone
W szerokim zakresie, 

zautomatyzowane

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2222

Sieci obecneSieci obecne a Smart Grid a Smart Grid 

Sieć obecna Sieć inteligentna

Niezawodność 
Podatność na awarie i 
kaskadowe wyłączenia, 

reakcja po awarii

Zautomatyzowane, czynna 
ochrona zapobiega 

wyłączeniom przed ich 
wystąpieniem

Przywrócenie działania 
po zaburzeniu

Ręczne Samonaprawa

Topologia systemu
Promieniowa; ogólnie 

przepływ energii w jedną 
stronę

Sieć; wiele dróg przepływu 
energii
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Smart Grid Smart Grid –– Polityka Unii EuropejskiejPolityka Unii Europejskiej

1. Smart Grid ma umożliwić tworzenie inteligentnego łańcucha wartości, w celu 

optymalizacji, kontrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa zakupów i dostaw 

czystej energii ze źródeł odnawialnych, na które przewiduje się wzrost popytu 

do 2050 r.

2. Smart Grid są brakującym elementem do osiągnięcia celów EU 3 x 20; obecny 

model sieci nie będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwa dostaw przy 

realizacji w/w celów

3. Rosnące ceny energii, świadomość ekologiczna klientów oraz ich aktywna 

rola, stwarzają konieczność  dostarczenia narzędzi klientom umożliwiających 

efektywne wykorzystanie energii

4. Sieci dystrybucyjne będą aktywne i będzie trzeba je przystosować do 

dwukierunkowego przepływu energii elektrycznej 

Dla wypracowania wspólnej wizji 
rozwoju sieci energetycznej do 2020 r. i później 

został utworzony w 2005 r.

European Technology Platform (ETP) Smart Grids

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2424

Smart Grid Smart Grid –– Polityka Unii EuropejskiejPolityka Unii Europejskiej
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Smart Grid Smart Grid –– Polityka Unii EuropejskiejPolityka Unii Europejskiej

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2626

Smart Grid Smart Grid –– Polityka Unii EuropejskiejPolityka Unii Europejskiej
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Wspomaganie rozwoju Smart Grid w PolsceWspomaganie rozwoju Smart Grid w Polsce

NFOŚiGW, przy wsparciu URE, UKE, ARP S.A. 

oraz ministerstw: środowiska i gospodarki, 

planuje stworzyć projekt 

programu priorytetowego 

„Inteligentne sieci energetyczne”

Będzie to instrument finansowy służący wdrażaniu 

najnowocześniejszych rozwiązań sieciowych

podnoszących efektywność energetyczną w skali 

całego kraju

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
2828

Projekty w realizacjiProjekty w realizacji

Energa S.A. realizuje pilotażowy program instalowania inteligentnych 

liczników, które w trybie ciągłym mierzą pobór energii i analizują 

reguły, jakimi rządzi się na nią popyt

PSE Operator uruchomił dwuletni program przygotowań do 

wprowadzenia inteligentnego zarządzania siecią 

Duże zainteresowanie podobnymi rozwiązaniami wykazują 

RWE Polska na rynku stołecznym oraz Vattenfall na Śląsku

Szacuje się, że wdrażając ISE można uzyskać oszczędność energii 

rzędu 10%

Krajem najbardziej zaawansowanym obecnie we wdrażaniu 

inteligentnych sieci energetycznych są Włochy
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Korzyści z wdrożenia Smart GridKorzyści z wdrożenia Smart Grid

Wg Electric Power Research Institute (USA)

inwestycje w rozwój technologii sieci inteligentnych 

o wartości 165 mld $ przyniosą przychody w wysokości 

od 638 do 802 mld $

Oznacza to wskaźnik przychody / koszty 

w wysokości od 4:1 do 5:1. 

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 3030

Potrzeba magazynowania energiiPotrzeba magazynowania energii

Ilość energii pozyskiwanej 

z odnawialnych źródeł energii, takich jak:

farmy wiatrowe czy baterie słoneczne,
podlega w znacznym stopniu losowym wahaniom 

w czasie i jest trudna do prognozowania

Wahania wielkości wytwarzanej energii 

zależą od pogody, wiatru, nasłonecznienia i pory 
dnia
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Potrzeba magazynowania energiiPotrzeba magazynowania energii

Możliwym sposobem ograniczania trudności przy 
wykorzystaniu OZE jest zastosowanie 

buforujących magazynów energii elektrycznej

zdolnych do przejęcia chwilowych uderzeń energii i do 
podtrzymania napięcia przy zaniku energii ze źródła

Wprowadzenie magazynów energii elektrycznej 

jest jednym z istotnych elementów budowy 

„inteligentnej sieci” - Smart Grid”,

która jest niezbędna dla wykorzystania wielu 
rozproszonych źródeł energii

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 3232

Technologie magazynowania energiiTechnologie magazynowania energii

Najbardziej rozpowszechnionym 

rodzajem magazynów energii są akumulatory

Posiadają one dużą pojemność energetyczną, ale 

jednocześnie mają szereg wad, głównie niską 

żywotność (liczba cykli ładowania / rozładowania – od 

1000 do kilku tysięcy) oraz niską moc

Wady te powodują, że efektywność ich stosowania 

jako magazynów energii dla poprawy wykorzystania 

OZE jest ograniczona
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Superkondensatory jako magazyny energiiSuperkondensatory jako magazyny energii

Od kilku lat wprowadzane są nowe elementy / urządzenia 

do magazynowania energii elektrycznej jakimi są

superkondensatory [ang. supercapacitors],

określane także jako 

ultrakondesatory [ang. ultracapacitors]

oraz

„kondensatory z warstwą podwójną”

ang. Double−Layer Capacitors: DLC, 

Electrochemical Double−Layer Capacitors: EDLC

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 3434

Zasada działania superkondensatorówZasada działania superkondensatorów

Zasada działania superkondensatora – podwójna warstwa 

Helmholtza

W systemie złożonym z dwóch różnych materiałów na ich granicy tworzy się 

podwójna warstwa elektryczna

Podwójna warstwa elektryczna
J. Iwaszkiewicz 

Instytut Elektrotechniki 
O. W Gdańsku
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Zasada działania superkondensatorówZasada działania superkondensatorów

Budowa superkondensatora 

z podwójną warstwą elektryczną Helmholtza

Elektrolit
(wodny lub organiczny)

Grafit (materiał porowaty 

zapewniający dużą powierzchnię)

Separator jonowy

Anoda Katoda

J. Iwaszkiewicz 
Instytut Elektrotechniki 

O. w Gdańsku

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012

J. Iwaszkiewicz 
Instytut Elektrotechniki 

O. w Gdańsku

Superkondensatory a inne magazyny energiiSuperkondensatory a inne magazyny energii

Porównanie urządzeń do magazynowania energii
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Zalety superkondensatorówZalety superkondensatorów

Bardzo duża żywotność 
(niektóre rodzaje superkondensatorów wytrzymują ok. miliona cykli ładowania)

Bardzo duża moc
(przyjmowanie i generowanie prądu rzędu 2000 A) 

Niska oporność wewnętrzna

(rzędu miliomów, a więc niskie straty)

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 3838

Zalety superkondensatorówZalety superkondensatorów

• bardzo duża moc 
impulsowa

• kontrola zgromadzonej 
energii

• niewysoka cena 
(obniżająca się)

• niekłopotliwa 
eksploatacja
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Rodzaje konstrukcji superkondensatorówRodzaje konstrukcji superkondensatorów

Przykłady wykonań superkondensatorów

IEL Gdańsk19

Konstrukcja zwijana (EPCOS, Maxwell)

Maxwell Boostcap

2600 F/2,7 V

102x60 mm/0,4 kg

Konstrukcja składana (ECOND)

ECOND 64/400

0,8 F/400 V

600x220 mm/50 kg

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 4040

Rodzaje konstrukcji superkondensatorówRodzaje konstrukcji superkondensatorów

Superkondensatory wysokonapięciowe

IEL Gdańsk20

14 V 64 V 300V

Konstrukcja składana –

nie wymaga układów wyrównywania napięć

+

−

+

−

+

−

Konstrukcja pryzmatyczna –

wymagane układy wyrównywania napięć

3 
V

+

24 V 36 V

− + −
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Typoszeregi superkondensatorówTyposzeregi superkondensatorów

Typoszereg superkondensatorów

IEL Gdańsk22

38.04152125236440/64

Diesel - start 

lokomotywy

34.039013008.59640/96

38.05705002.030090/300

Pojazdy hybrydowe

transport, samochody 

elektryczne, UPSy, 

trafostacje, energia 

wiatrowa

40.051018001103670/36

31.038040001602860/28

26.030040001002840/28

22.023020002551425/14

14.513013501401412/14

Diesel – start 

silnika, pojazdy 

szynowe, autobusy

.

10.095670100149/14

ZastosowanieWaga

kg
Wysokość

mm
Prąd

[Imax/A]
Pojemność

[C/F]

Napięcie

[U/V]
E/U

kJ/V

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 4242

Badania nad superkondensatorami Badania nad superkondensatorami 

w Instytucie Elektrotechniki Oddział w Gdańskuw Instytucie Elektrotechniki Oddział w Gdańsku

Prace nad superkondensatorami prowadzi 
Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku

Dotyczą one z jednej strony rozwijania samej technologii, 
z drugiej zaś - wykorzystania do magazynowania i przekształcania 

energii elektrycznej

Wielkie nadzieje wiąże się zwłaszcza z konstrukcją składaną

Badania nad superkondensatorami składanymi 
prowadzone są w ramach europejskiego projektu 

Cost Action 542 pt. HPSMT – High Performance Energy Storages 
for Mobile and Stationary Applications 

(Wysokosprawne Urządzenia Magazynowania Energii 
w Zastosowaniach Pojazdowych i Stacjonarnych)
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Samochody elektryczne Samochody elektryczne –– przyszły odbiorca przyszły odbiorca 

i magazyn energiii magazyn energii

Samochody 
elektryczne są 

odbiornikami energii 
elektrycznej

Ich akumulatory 
mogą również być 
wykorzystane jako 
magazyny energii

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 4444

Przyszłość Przyszłość –– kolektory słoneczne i fotowoltaicznekolektory słoneczne i fotowoltaiczne

• Ograniczenia 
wynikające z 
nasłonecznienia 
terenu i sezonowości 

• Niskie ceny instalacji 
kolektorów 
słonecznych

• Niska sprawność i 
wysokie ceny ogniw 
fotowoltaicznych
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Przyszłość źródeł Przyszłość źródeł –– ogniwa paliwoweogniwa paliwowe

System stacjonarnego ogniwa paliwowego (NRL 2008)

Ogniwa paliwowe są 
przyszłościowymi 

rozwiązaniami 
związanymi z rozwojem 
technologii biometanu i 

biowodoru

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
4646

Przyszłość źródeł Przyszłość źródeł -- małe reaktory jądrowemałe reaktory jądrowe

Reaktor jądrowy firmy Hyperion Power 

Generation

Wysokość 1,5 m,  moc 27 MW.  Wystarczy 

to dla 20 tysięcy gospodarstw domowych. 

Jest ekologiczny. Za pięć lat ma trafić na 

rynek. Cena ok. 25 mln $. 

Reaktory mają być instalowane jako małe 

elektrownie jądrowe  w USA i w Japonii. 

Zdaniem Hyperion głównym rynkiem zbytu 

będą jednak kraje, w których w energetyce 

królował do tej pory węgiel kamienny. 

Wymienia się m.in. Słowację, Czechy, Litwę 

i Polskę. 

http://tematy.wyborcza.pl/U/2030,USA
http://wyborcza.pl/0,86684.html
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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J. Kiciński

SEMINARIUM: POPULARYZACJA PRAC  Z  ZAKRESU OZE

GDAŃSK FUNDACJA  NAUKOWO-TECHNICZNA

30 LISTOPAD 2010

EKOENEREGETYKA

WYZWANIA XXI  WIEKU 

NASZE  CZASY NIE  MAJĄ  SOBIE  RÓWNYCH W CAŁEJ  HISTORII  LUDZKOŚCI !

OD NASZYCH DECYZJI ZALEŻY, CZY OSIĄGNIEMY RÓWNOWAGĘ  ŚRODOWISKOWĄ  CZY SPOWODUJEMY KATASTROFĘ

HISTORYCZNE  PRZEMIANY:

Za 50 lat będzie nas ok.9 mld .  Najważniejsze wydarzenie demograficzne świata : ponad 

dwukrotny   przyrost w    ciągu 45 lat : z 3mld w 1960 do 6.5 mld w 2005. To się już nigdy nie powtórzy!

Co będzie za 50 lat?  2005/2050

świat              6.5/9.1  +40%

Europa wschodnia        297/224  -25%   - kto będzie pracował na  emerytów i rencistów?

USA              298/395  +33%

Afryka środkowa         110/303  +175%

ZWIĘKSZA SIĘ DOBROBYT – CO RODZI  ZWIĘKSZONE  POTRZEBY
Obecnie 1/6 ludności świata żyje w skrajnej nędzy (za mniej niż 1$ dziennie). Po 2020 obszar nędzy zniknie.

W 2050 dochód  światowy PKB na 1 mieszkańca będzie wyższy niż 10.000 $

ŚWIAT  NA  ROZDROŻU ?
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A  CO  Z  ŚWIATOWĄ  ENERGETYKĄ –

CZY  TEŻ  JEST  NA  ROZDROŻU?

ENERGETYKA  ŚWIATOWA  JEST  ZATRWAŻAJĄCO  MAŁO  WYDAJNA – PIRAMIDA  STRAT !!!

GŁÓWNYM PROBLEMEM GŁÓWNYM PROBLEMEM 
NASZEJ CYWILIZACJINASZEJ CYWILIZACJI

MOŻE BYĆ GLOBALNY MOŻE BYĆ GLOBALNY 
KRYZYS ENERGETYCZNYKRYZYS ENERGETYCZNY

WSKUTEK ZUŻYCIA WSKUTEK ZUŻYCIA 
KOPALNYCH SUROWCÓWKOPALNYCH SUROWCÓW

BĘDĄCYCH ŹRÓDŁAMI BĘDĄCYCH ŹRÓDŁAMI 
ENERGII PIERWOTNEJENERGII PIERWOTNEJ

KRYZYSKRYZYS
ENERGETYCZNY ?ENERGETYCZNY ?

NIE  PYTAJMY  CZY,  ALE   KIEDY
MOŻE  TO  NASTĄPIĆ

Kryzys,  to  spóźnione  rozwiązania
Lech  Wałęsa
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EKOENERGETYKA
NAJWIĘKSZE  WYZWANIE  CYWILIZACYJNE  DLA  POLSKI  I EUROPY 

W  XXI  WIEKU

J. Buzek, Forum Ekoenergetyczne, Polkowice, 2009

MODEL  2020:

70  – 15  - 15

WĘGIEL ODNAWIALNE JĄDROWE 

WĘGIEL, ODNAWIALNE I JĄDROWE  NIE  POWINNY I  NIE  MOGĄ  STANOWIĆ  

DLA  SIEBIE  KONKURENCJI.  

SZANSA:  ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ  TECHNOLOGII

Nieefektywny System Zcentralizowany produkcji 

energii elektrycznej

10% Strat Wytwarzania

35%
energii

zużytej

w domu

90%
energii

zużytej w 

domu

Kogeneracja  rozproszona: Efektywna produkcja 

energii elektrycznej w Mini-i Mikrosiłowniach

60% Strat wytwarzanie 

en. elektrycznej
Konwencjonalnep

aliwo lub  

biomasa

5% Strat 

transmisji

NOWE  WYZWANIA
EKOENERGETYKA  ROZPROSZONA  OPARTA  NA  OZE

KOGENERACJA - POLIGENERACJA
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Zielona Alternatywa 

dla Makroregionu Polski Północnej

ZŁOTY TRÓJKĄTZŁOTY TRÓJKĄT

samorząd

nauka firmy

Regionalna 
Strategia 
Innowacji

BAŁTYCKI KLASTER  EKOENERGETYCZNY
STRUKTURA  PODMIOTÓW

(53%)

(30%)

(17%)

RAZEM:  76  PODMIOTÓW

NAJWIĘKSZY  KLASTER  EKOENERGETYCZNY  W  POLSCE !!!



5

PROJEKT KOORDYNACYJNY „KLASTROWY”

Projekt realizowany w ramach RPO WP 2007-2013:

Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych w 

Klastrze Kluczowym Województwa Pomorskiego –

Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym

Czas realizacji: 1.04.2010 – 30.09.2013

Partner: Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o.

Główne zadania:

I. Powiązania kooperacyjne

II. Gromadzenie danych nt. rynku OZE

III. Edukacja / wzrost świadomości społeczeństwa

IV. Organizacja Klastra

V. Promocja

VI. Utworzenie i koordynacja Centrum Budownictwa Energooszczędnego –

Projekt

Rozwój bazy badawczej i pomiarowej dla potrzeb 

przedsiębiorstw skupionych w Bałtyckim Klastrze Eko-

Energetycznym

Przygotowywany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka, Działanie 5.1, Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o

znaczeniu ponadregionalnym.

Środowiskiem, w którym projekt będzie realizowany jest powiązanie

kooperacyjne podmiotów wchodzących w skład BKEE.

Hala o pow. 500 m2  do dyspozycji  !

WSPÓŁPRACA   Z   GPNT   
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Technologie  

Kogeneracyjne

CHP ORC 

Projekt  kluczowy  pt. ,,Modelowe  kompleksy  

agroenergetyczne…’’  nr  POIG.01.01.02-00-016/08

Propozycje osrodków:

- IMP PAN w Gdańsku + firmy

- Politechnika  Gdańska

- Politechnika  Łódzka

MIKROSIŁOWNIE  mCHP-ORC  W ZAKRESIE  MOCY 
OD  KILKUNASTU  DO  KILKUDZIESIĘCIU  KW  

Cechy  tego  segmentu  rynku 

- Olbrzymi, potencjalny  rynek,  masowy  indywidualny  odbiorca

- Opłacalność ekonomiczna: prąd elektryczny jako „byproduct” ok.. 10-15% mocy – to czysty zysk. Kocioł i tak musimy mieć

- Łatwa możliwość trójgeneracji, czyli produkcji również chłodu, a więc  wykorzystanie cały rok

mCHP-ORC

Domowe  Mikrosiłownie  Kogeneracyjne
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Schemat ideowy mikrosiłowni

Kotły z mikrosiłownią to może być nasz HIT

Nowość:

Klasyczne tzw. odwrócone obiegi chłodnicze wykorzystujące tzw „scroll expander”  mają 

niską sprawność wewnętrzną ok. 50%.

Nasze  mikroturbiny będą miały sprawność ok. 70 %.

Kocioł z olejowym czynnikiem chłodzącym
Parametry:
Moc 30kW, Ciśnienie maksymalne 16barów
Temperatura maks. 250 C, Obj. Wężownicy 40l, Masa 500kg

D. Kardaś

E. Ihnatowicz
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Turbogenerator  z  wielostopniową mikroturbiną promieniową

Moc wyjściowa                    2-4 kW

 Obroty             20 000 – 50 000 rpm

 Sprawność izentropowa    0.84

 Ciśnienie na wlocie            10.0 bar

 Temperatura na wlocie       152 C

 Ciśnienie na wylocie           1.19 bar

 Temperatura na wylocie      120 C

Medium robocze – HFE  7100 

L = 250 

D
 =

 1
0

0
 

Z. Kozanecki

Mikroturbina  osiowa wielostopniowa

P = 3 KW

N= 8000 obr/min

K. Kosowski 
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Kingston genlec® microCHP 

Press Release 23 March 2010

Energetix Group plc

("Energetix" or "the Group")

Energetix Group plc (AIM:EGX), a group of companies with 

three cost-effective products (Genlec, Pnu Power, and VPhase) 

to meet the growing demand for alternative and efficient energy, 

is pleased to announce that its subsidiary Energetix Genlec 

Limited ("the Company") has developed an integrated micro-

CHP boiler appliance for the UK domestic market, under the 

trade name "Kingston". The unit will be unveiled to analysts at 

a meeting in London today. 

Kingston is designed to generate 1kWe of power which can be 

utilised in the home, and any excess not used can be exported 

to the national electricity grid. It is anticipated that the 

Kingston Organic Rankine Cycle ("ORC") based appliance 

will have a significantly shorter payback period compared 

to other micro-CHP technologies. The unit is compact, wall-

hung, light-weight, and tailored for installation in UK homes. It 

integrates the Genlec ORC micro-CHP technology, which 

generates electricity using heat produced by a gas boiler. The 

target performance for the Kingston appliance is to have an 

overall efficiency equivalent to a high-efficiency condensing boiler and 

an electrical efficiency of 10%.

http://www.genlec.com/

Nasza   konkurencja

Mikrosiłownie

Wiatrowe  

Projekt  kluczowy  pt. ,,Modelowe  kompleksy  

agroenergetyczne…’’  nr  POIG.01.01.02-00-016/08

Propozycje osrodków:

- IMP PAN w Gdańsku

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

- Wyspecjalizowane  firmy 
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Jeśli już, to  małe  wiatraki

Hałas niskoczęstotliwościowy - LFN

Choroba wibroakustyczna

Duże wiatraki

CHOROBA WIBROAKUSTYCZNA  - stan wiedzy

Hałas niskoczęstotliwościowy to szkodliwy czynnik życia 

już przy niewielkim przekroczeniu progu słyszenia

Próg słyszenia (poziom ciśnienia dźwięku w dB) rośnie wraz ze spadkiem 

częstotliwości dźwięku (duża zmienność osobnicza)

9012 - 16

1006 - 8

Próg słyszenia

[dB]

Częstotliwość 

dźwięku  f [Hz]

Pojawienie się symptomów choroby wibroakustycznej i jej rozwój zależy od 

liczby lat ekspozycji na hałas niskoczęstotliwościowy

Często zdarzają się osoby nadwrażliwe, szczególnie podatne na 

oddziaływanie tego typu hałasu – duże różnice w reakcji indywidualnej –

osoby wysoko-reaktywne dr Maria GOLEC

prof.zw.dr hab. Czesław CEMPEL

dr Zdzisław GOLEC

Instytut Mechaniki Stosowanej

Zakład Wibroakustyki i BioDynamiki 

Systemów
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Etapy choroby wibroakustycznej
wg [3] w funkcji ekspozycji na hałas

I

łagodny

Te (1 – 4) lat

niewielkie wahania nastrojów, 

niestrawność, 

zgaga, infekcje gardła, infekcje jamy ustnej

II

umiarkowany

Te (4 – 10) lat

równocześnie kilka dolegliwości

częstsze wahania nastrojów, 

bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, 

zapalenie spojówek, zapalenie śluzówki 

żołądka, infekcje skóry, krwawienie z dróg 

moczowych, alergia

III

ciężki 

(poważny, groźny, dotkliwy)

Te > 10 lat

zaburzenia psychiatryczne, 

zaburzenia neurologiczne, 

krwotoki, hemoroidy, wrzody dwunastnicy, 

spastyczne (skurczowe) zapalenie okrężnicy, 

bóle głowy, intensywne bóle mięśni, 

zmniejszenie ostrości widzenia

22

 

Eksplozja potencjału małej energetyki wiatrowej

Raport BWEA (British Wind Energy Association)

Co roku podwaja się:

Roczna produkcja energii elektrycznej

Zainstalowana moc całkowita

Małe wiatraki mają wielki potencjał 

implementacji rozwiązań innowacyjnych
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Kierunki planowanych badań

Założenia do badań i projektowania turbin 
wiatrowych dla regionu pomorskiego

1) Nominalna prędkość wiatru 6-8 m/s (a nie 12-14 m/s)

Powyżej tej prędkości dopuszczalny jest spadek sprawności

2) Mała prędkość startowa wiatraka 

Duża powierzchnia płatów wiatraka

Wskazanie na turbinę o osi pionowej 

Turbina o osi poziomej powinna być wielo-łopatowa

3) W konsekwencji wiatrak będzie wolno obrotowy co oznacza 

potrzebę zastosowania przekładni do generatora

4) Moc wiatraka rzędu 3 kW

P. Doerffer

24

 
Kierunki planowanych badań

Podstawowe wyzwanie – wiatrak musi być tani

Przekłada się to na minimalizację ciężaru

Lekki wirnik – zastosowanie nowoczesnych materiałów 

(tworzywa, kompozyty)

Lekki generator – tradycyjny wysokoobrotowy (przekładnia)

z magnesami neodymowymi (3 kW – 13 kg)

Lekki i składany maszt – 5 – 7 m, (tworzywa, kompozyty)



13

Punkt
pomiarowy

Punkt
pomiarowy

Radiowa transmisja danych pomiarowych 
miedzy punktami pomiarowymi (do 1 km)

Wielopunktowy system pomiaru parametrów wiatru

Punkt 
pomiarowy

Punkt
pomiarowy
zbiorczy

W. Miąskowski, K. Nalepa

Przykłady silników wiatrowych 
(realizowane w ramach projektu „Kluczowego”)

W. Miąskowski, K. Nalepa
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27

 

wentylatorwentylator

Model IMP PAN

Wirnik Φ=0,4 m, H=1 m

Kierownica

P. Doerffer

Kolektory

Pompy ciepła  

Klimatyzacja solarna

Propozycje osrodków:

- IMP PAN w Gdańsku

-Wyspecjalizowane  firmy 
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Pompa ciepła jako źródło ciepła do ogrzewania 

budynków – wysokie COP możliwe jest do osiągnięcia 

dzięki ogrzewaniu podłogowemu

duży koszt inwestycyjny przy pompie ciepła z wymiennikiem gruntowym…

D. Butrymowicz

…alternatywą jest coraz popularniejsze rozwiązanie, czyli 

pompa ciepła pracująca z powietrzem jako dolnym 

źródłem ciepła

 najtańsze z możliwych źródeł energii; 

 pożądane jest powietrze o stałej 

temperaturze lub niewielkich jej 

wahaniach;

 ograniczenie kosztów inwestycyjnych;

 możliwość wykorzystania 

wymienników minikanałowych w 

procesach odbioru ciepła od powietrza  

Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie powietrza 

jako dolnego źródła ciepła (nowa technologia 

minikanałowych wymienników + inwerter)
D. Butrymowicz
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Magazynowanie  energii - Mikrosiłownie wiatrowe –

Magazynowanie w energii potencjalnej wody może
odbywać się w układzie zamkniętym lub na
zbiornikach otwartych. (częściowo realizowane
w ramach projektu „Kluczowego”)

Zbiornik dolny

Zbiornik górny

Pikoturbina
wodna

Generator

Pompa Magazynowanie w sprężonym
powietrzu w mikrosiłowniach będzie
wykorzystywane do podniesienia
wydajności w pozyskiwaniu energii
użytecznej (realizowane w ramach
projektu naukowo-badawczego
MNiSW)

Mikrosiłownie wiatrowe …
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Siłownie wiatrowe 

Układy  skojarzone:  „Energia wprost z Natury” 

słońce + elektrownia wiatrowa + ultra-niskospadowa elektrownia 

wodna + ogniwa paliwowe  oraz podsystem magazynowania energii

Odbiorniki energii 

elektrycznej

WIATR

O2

tlen

wodór

Prąd stały

8KW

Prąd

przemienny

Prąd

przemienny

Magazyn energii

wodór + tlen

Produkcja H2 

Ogniwo paliwowe  PEM

(niskotemperaturowe)
Moc elektr. 8 KW

Moc  cieplna  3 KW
elektrownia 

wiatrowa

ultra-niskospadowa

elektrownia 

wodna

Prąd

przemienny

Magazyn energii:

sprężone 

powietrze 3 KW

Klimatyzacja  solarna

Kolektory słoneczne

Sterowanie

Moduły fotowoltaiczne
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Qużytkowe

Qnadmiarowe

Jak rozsądnie wykorzystad energię uzyskaną 
z kolektorów słonecznych?

Ciepło nadmiarowe latem magazynowad w gruntowych wymiennikach ciepła…

Qsolar  ≈ 
30%-70% Qcałkowitego

Pompa ciepła Ciepło zakumulowane

…a w okresie grzewczym odzyskad za pomocą pompy ciepła
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Propozycje osrodków:

- Instytut  Energetyki  Warszawa  
-Wyspecjalizowane  firmy 

Technologia układu CHP/SOFCTechnologia układu CHP/SOFC

zasilanego biogazemzasilanego biogazem

Instytut EnergetykiSOFC + biogaz = CHP 38

Koncepcja technologii: biogazownia + SOFC

Zalety biogazownii:

• naturalny proces konwersji biomasy z wykorzystaniem mikroorganizów,

• zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie domu, firmy,

• przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych,

• redukuje ilośd odpadów zanieczyszczających środowisko,

• minimalne koszty transportu i wytwarzania energii. 

Biogazownia
przemysłowa:
Ilośd bydła: ~2000,
Biogaz:
4000 – 6000m3,
Moc elektryczna:
200-250kW, 
Moc LHV : ~750kW.

Biogazownia
przydomowa:
Ilośd bydła ~100, 
Biogaz: ~250m3

Moc elektryczna:
6-20kW,
Moc LHV : 20-60kW.
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Instytut EnergetykiSOFC + biogaz = CHP 39

Prawie “zerowa emisja”
• pomijalne NOX, SOX , pyły, hałas (< 50-65 dB),
• niższa emisja CO2 np.: SOFC+GT/NG ~200 g/kWh, CCGT ~400 g/kWh, 

spalanie NG ~ 600g/KWh, spalanie węgla ~1000 g/kWh).

Różnorodnośd paliwa zasilającego
• wodór, metan, LPG, DME, amoniak, metanol, etanol,
• biopaliwa (metanol z destylacji, etanol z żyta, ryżu, słonecznika,  

buraków cukrowych, celulozy, odpadów drzewnych, bio-diesel,  
biogaz z fermentacji),

• gaz ziemny, benzyna, gaz syntezowy ze zgazowania węgla lub biomasy. 

Bardzo wysoka sprawnośd elektryczna:
• 50% oczekiwana w układzie SOFC rzędu 100kW,
• 58% zademonstrowana SOFC+GT,
• 80+ % teoretycznie osiągalne w układzie SOFC-GT-ST

„Technology enablers”
• nowe zastosowania technologiczne,
• przewidywany czas życia: 40 tys. godzin

Dlaczego SOFC ?

OPIS SKRÓTÓW:

GT - turbina gazowa

PEMFC          - ogniwa polimerowe

Gas engines  - silniki spalinowe

Sprawnośd elektryczna w funkcji generowanej mocy

Zrealizowane i planowane instalacje prototypowe SOFC.

ST - turbina parowa

CCGT    - elektrownia typu CCGT

Instytut EnergetykiSOFC + biogaz = CHP 40

Status technologii w świecie: Biogaz + SOFC

Wärtsilä WFC20 prototyp o mocy 5 kW.

Stacja demonstracyjna ogniw paliwowych SOFC pracujących na biogazie w mieście Vaasa:

• Moc stosu ogniw SOFC: 20kWe, 14-17kWt.

• Zapewnia wystarczającą moc 10 domkom jednorodzinnym.

• Uruchomienie: lato 2008 roku.

• Czas pracy: 1,500 godzin.

Miasto Vaasa w Finlandii.
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Instytut EnergetykiSOFC + biogaz = CHP 41

Podsumowanie

• Opłacalnośd inwestycji wzrasta wraz ze skalą mocy układu CHP. Ulega przy tym znacznemu skróceniu 
czas zwrotu inwestycji. Opłacalnośd jest również zależna od uwarunkowao prawnych związanych z 
dopłatami do „zielonej energii”.

• Wykorzystanie paliwa w miejscu produkcji eliminuje koszty transportu.

• Podstawową barierą realizacji technologii w chwili obecnej są ograniczenia skali mocy stosów ogniw 
SOFC – jest to jednocześnie w chwili obecnej najistotniejszy element  rozwoju technologii CHP w 
zakresie sprzężonego układu: biogazownia + SOFC.

• Istotnym elementem technologii jest efektywny proces oczyszczania gazu.

• W procesie produkcji energii elektrycznej powstaje również wysokiej jakości ciepło odpadowe. 
Umożliwia to zastosowanie kogeneracji.

Zgazowanie  
wysokotemperaturowe

Układ kogeneracyjny  z   
wymiennikiem 

wysokotemperaturowym 
WTWC

Ośrodek   zgłaszający:

- UWM  w Olsztynie

- Politechnika  Warszawska

- Firmy  specjalistyczne
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Opis pracy układu 
kogeneracyjnego z WTWC

• Spaliny powstałe ze spalenia gazu generatorowego lub z
bezpośredniego spalania, np. biomasy, są podawane
bezpośrednio (po odpyleniu) do wysokotemperaturowego
wymienniku ciepła WTWC. Będą one ogrzewały powietrze o
odpowiednim ciśnieniu i ilości zależnej od typoszeregu
siłowni.

• Powietrze będzie tłoczone do wysokotemperaturowego
wymiennika ciepła WTWC za pomocą sprężarki silnika
turbinowego (wielkośd, typ, obroty sprężarki zależą od ilości
spalin i parametrów siłowni).

• Sprężone i podgrzane powietrze w wymienniku WTWC będzie
następnie ekspandowad w turbinie napędzając wał turbiny
sprzęgnięty mechanicznie z generatorem oraz sprężarką.

J. Piechocki

Schemat blokowy układu z WTWC

WC – wymiennik ciepłowniczy, S-sprężarka, T - turbina, WTWC - wysokotemperaturowy 
wymiennik ciepła, SEP-separacja pyłu, ŹEC - źródło energii cieplnej, G - generator

J. Piechocki
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 Planuje się budowę zasadniczej instalacji pilotażowej na terenie 
Gminnego Centrum Energetycznego w Żychlinie. 

Instalacja pilotażowa obejmuje wielowariantowy kompleks poligeneracyjny:

- kocioł biomasowy wielopaliwowy (moc cieplna 1.1 MW), 
- silnik spalinowy spalający biogaz (moc w paliwie 1.5 MW, moc elektryczna powyżej 0.5 MWe), 
- układ oleju termalnego jako układ odbierający ciepło spalin, 
- układ siłowni ORC (o mocy do 0.4 MWe), 
- węzeł ciepłowniczy, 
- układ chłodniczy wody lodowej (o mocy cieplnej 0.5 MWc), 
- system diagnostyki i sterowania kotłem wielopaliwowym, silnikiem spalinowym,  obiegiem oleju termalnego i układem ORC ,
– przyłączenie do sieci energetycznej i ciepłowniczej

Schemat  ideowy wielowariantowego układu poligeneracyjnego

Przyszłość?  Układy  hybrydowe
efekt  synergi  technologii 

TAKĄ  ZIEMIĘ  ZACHOWAJMY  DLA  PRZYSZŁYCH  POKOLEŃ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMINARIUM NAUKOWE  

MATERIAŁY DODATKOWE 
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Stosowanie wieloźródłowych 
systemów bioenergetycznych w celu 

osiągnięcia efektu synergicznego 
mgr inż. Jakub Lenarczyk 
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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.



 

              
 
 
 
 

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
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Pozyskiwanie biogazu 

z odchodów zwierzęcych i innych surowców

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

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

Są to instalacje o następujących wielkościach:

• biogazownia z komorą fermentacyjną stalową o pojemności
25 m3 i 2x25 m3 przeznaczona dla gospodarstw o obsadzie
20-60 SD, odpowiednio do wielkości komory;

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

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

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

• Źródło: PGE

4

Rozwój OZE w UE do 2020 r.

Źródło: PGE
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5

Źródła biogazu

Źródło: PGE

6

Możliwości produkcji biogazu w Polsce

Źródło: W. Płatek
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7

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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19

Technologia utylizacji gnojowicy i ścieków z przetwórstwa: 1 - budynek inwentarski, 2 - ruszt, 3 -

kanał gnojowicowy (zbiornik wstępny), 4 - zbiornik ścieków, 5 - rurociąg zasilający, 6 - rurociąg

mieszający, 7 - przelew, 8 - komora fermentacyjna, 9 - rurociąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 11 -

rurociąg gazowy, 12 - bezpiecznik, 13 - przerywacz płomienia, 14 - odwadniacz, 15 - odsiarczalnik,

16 - gazomierz, 17 - zbiornik gazu, 18 - przerywacz płomienia, 19 - piec c.o., 20 - komory

kompostowe, 21 - drenaż, 22 - zbiornik na odciek, 23 - rozrzutnik z ciągnikiem, 24 - płyta

kompostowa, 25 – wentylator

Rys1. Schemat technologii  do utylizacji pomiotu kurzego

1 - generator 380 V, 2 - zbiornik biogazu, 3 - gazomierz, 4 - odsiarczalnik, 5 - odwadniacz,    

6 - przelew, 7 - mieszadło, 8 - rurociąg wodny, 9 - wymiennik ciepła: woda/gnojowica,        

10 - pomiot kurzy suchy, 11 - zbiornik z pomiotem półpłynnym, 12 - mieszadło, 13 - komory 

gnojowe, 14 - rurociągi gnojowicowe, 15 - wymiennik ciepła: gnojowica/gnojowica,             

16 - rurociąg mieszający, 17 - komora fermentacyjna, 18 - drenaż, 19 - zbiornik na odciek, 

20 - roztrząsacz z ciągnikiem, 21 - płyta kompostowa, 22 - wentylator.
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Technologia produkcji nawozu organiczno-mineralnego „Biokom”: 

a - napowietrzanie, b -załadunek na rozrzutnik, c - rozrzucanie kompostu do suszenia,                 

d - suszenie kompostu, e - zgarnianie kompostu i załadunek do wozu mieszającego,                      

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

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

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

8 - dozownik dodatków, 9 - przenośnik, 10 - rozdrabniacz, 11 - pakowarka, 12 - zgrzewarka, 

13 – paleta.

Schemat technologiczny linii do produkcji granulowanego bionawozu z pomiotu kurzego 
(wg koncepcji: J. Dobek, TESTMER SA)

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

pomiotu kurzego w Grecji

Przykład realizacji przerobu 

pomiotu kurzego w Grecji
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25

Biogazownia indywidualna z 2 komorami fermentacyjnymi 

o pojemności 2 x 25 m3 (Polska)

26Biogazownia ze zbiornikiem 25 m3 
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Widok instalacji biogazowej Stacji 

Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego            

w Jelgavie (Łotwa) 

Instalacja biogazowa StacjiDoświadczalnej 

Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie (Łotwa)

• Pojemność reaktora – 2000 m3, moc 200 kW

z możliwością do 400 kW. Moc cieplna – 350 kW.

• Pojemność komory pofermentacyjnej – 4000 m3.

• Wsad – 2/3 nawóz naturalny i 1/3 kiszonka

z kukurydzy i traw.

• Dzienna porcja zasilania – 30 m3 substratu.

• Temperatura fermentacji – 38oC.
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Właściwości obornika / gnojowicy ulegają zmianom podczas

procesu fermentacji. Następuje rozpad materii organicznej,

organiczny azot przetwarzany jest w amoniak itd. Skutki tych

przemian mogą być korzystne z punktu widzenia pobierania

składników nawozowych przez rośliny. Jednakże z procesem tym

wiąże się także ryzyko nadmiernych strat składników nawozowych

(drogą np. parowania amoniaku) w przypadku nieostrożnego

obchodzenia się z przefermentowaną gnojowicą.

Dodatek do masy przetwarzanej w biogazowni innych odpadów

organicznych z przemysłu spożywczego zapewnia ponowne

włączenie do obiegu rolniczego składników nawozowych. Należy

jednakże uwzględniać pewne aspekty weterynaryjne.

30

• Do podstawowych parametrów rzutujących na bilans energetyczny

należy zaliczyć: rodzaj materiału poddanego fermentacji i zawartość w

nim suchej masy, proporcje ilościowe składników (w przypadku tzw.

kofermentacji), temperaturę i jej wahania w czasie, staranność wykonania

izolacji termicznej komory, czas retencji hydraulicznej, ilość

i częstotliwość podawania wsadu, obciążenie komory fermentacyjnej,

częstotliwość i dokładność mieszania;

• Największe możliwości pozyskania biogazu mają gospodarstwa rolne

o produkcji dobowej ok. 2,5 m3 gnojowicy o zawartości 5 % suchej masy.

Łączny potencjał roczny sięga ok. 38 mln m3 gnojowicy i 51 mln ton

obornika. Przyjmując jednostkową masę obornika równą 0,6 t / m3,

pozyskana roczna ilość obornika wynosi 85 mln m3. Jak wykazały badania

doświadczalnych biogazowni eksploatowanych w rolnictwie, z 1 m3

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

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

32

Płyta kompostowa
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Komora gnojowa i płyta kompostowa

34

Komora gnojowa – napełnianie
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Dziękuję za uwagę!

adres:

ul. Rakowiecka 32

02-532 Warszawa

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

mailto:w.romaniuk@itep.edu.pl


 

 
 
 

Zastosowanie czystego oleju 
roślinnego, jako paliwa drugiej 

generacji do zasilania konstrukcyjnie 
zaawansowanych silników 

spalinowych 
dr inż. Piotr Pasyniuk 
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Piotr Pasyniuk

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Oddział w Warszawie

Warszawa, ul. Rakowiecka 32

p.pasyniuk@itep.edu.pl

ZASTOSOWANIE CZYSTEGO OLEJU 

ROŚLINNEGO JAKO PALIWA DRUGIEJ 

GENERACJI DO ZASILANIA 

KONSTRUKCYJNIE  ZAAWANSOWANYCH 

SILNIKÓW SPALINOWYCH

POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z 
ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.



2

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

BLISKIE SPOTKANIE 

SZEPIETOWO czerwiec 2009
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SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

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

napędowego

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

Makuch rzepakowy – 38% protein - 566 PLN/t

Makuch sojowy – 44 % protein - 654 PLN/t

Ekwiwalentna cena: makuch rzepakowy =  99 % makuch sojowy

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

asymilowana podczas uprawy gleby

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

Główne cele:

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

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

Opracowanie europejskiej normy paliwa silnikowego
pochodzenia roślinnego

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

Ambit ious  targets  for  susta inable  so lut ions

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

Vereinigte Werkstätten für Pflanzenöltechnologie (Germany)

TU Munich, Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen (Germany)

Lubrizol Ltd. (UK)

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

Rhônalpénergie-Environnement (France)

Fédération Régionale des CUMA Rhône-Alpes (France)

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (Poland)

Nederlands Normalisatie-Instituut NEN (Netherlands)

Rozmieszczenie badanych ciągników

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.
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Rozmieszczenie badanych 

ciągników w Polsce

1

2

3

4

1

4

2

3

John Deer 6830 Premium

126 kW

Od kwietnia 2009

Od kwietnia 2009

Od maja 2009

Od maja  2009

5

5
Od kwietnia 2010

John Deer 7430 Premium

191 kW

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

EFEKT WYMIESZANIA OLEJU SILNIKOWEGO I ROŚLINNEGO
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Olej rzepakowy

(1 000 części)

+
John Deer Protect 100

(1 część)

Olej silnikowy 

„Lubrizol”

Wymiana oleju 

co  250 mth

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

Zmiana oprogramowania System wewnętrznego 

podgrzewania paliwa

Wzmocniony system
podawania paliwa

- jeden zbiornik paliwa
- brak dodatkowych filtrów

- brak przełączania zasilania z oleju 
napędowego na olej roślinny

- system obsługi identyczny jak 
w standardowym silniku

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

PROCEDURA URUCHAMIANIA ZIMNEGO SILNIKA

PRZEDMIOT OBSERWACJI

1. Jednostkowe zużycie paliwa

2. Poziom oleju silnikowego

3. Rozkład krzywych mocy silnika

4. Efektywność „zimnego startu” 

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

Pierwszy test po 100 mth

Następne po 350, 600, 850 i 1 100 

mth
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20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

engine power
kW

engine speed
rpm

Engine Power for Tractor After 600 oh

Diesel

VegOil

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

%

engine speed
rpm

Power decline in %

average

11.8%

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

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

Ciągnik
Lp/Nr

Typ
ciągnika

Przebieg w 
mth

Łączne zużycie 
paliwa w l

Jednostkowe 
zużycie 

paliwa w 
l/mth

1/9 JD 6830 760 10184 13.4

2/10 JD 6830 870 12006 13.8

3/11 JD 6830 930 9114 9.8

4/12 JD 6830 910 11011 12.1

5/19 JD 7430 750 8400 11.2

4 220 50 715 12,06

Stan na wrzesień 2010r.

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

Monitoring pracy ciągników w IBMER, FRCUMA, WALDLAND, 

JOHN DEER wskazuje na ich niezawodność. Wszystkie 

parametry pracy są zgodne z oczekiwaniami

WNIOSKI

 Skład oleju < 3,5 mg (Ca+Mg+P)/kg oraz 6. godzinna 

oksydacja (zgodnie z normą DIN V 51605) uzyskane w 

technologii tłoczenia Walland i ITP O/Poznań

Wzrost zużycia paliwa ok. 10% - zgodnie z oczekiwaniami

Spadek mocy ok. 11% - zgodnie z oczekiwaniami

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.

SEMINARIUM - Puławy, październik 2010r.



 

  
 
 
 
 

Ocena parametryczna biopaliw 
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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

C
Z

A
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O

G
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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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C
3
H

5
(OOCR)

3
+ 3 CH

3
OH  3 RCOOCH

3
+ C

3
H

5
(OH)

3

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)



10

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
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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
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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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