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PROGRAM  SEMINARIUM  NAUKOWEGO 
  

„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH  

Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” 
 
Termin:  21 marca  2011 r. 
Miejsce:   Instytut Elektrotechniki O/Gdańsk 

ul. Narwicka 1, 80-557 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 

Synergiczne Systemy Wytwarzania Biopaliw i Energii 

 

mgr inż. Wojciech Krużewski 

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

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 

Alternatywne Formy Generacji Rozproszonej w tym Małej Energetyki Jądrowej 

 

dr inż. Bogdan Sedler 

(Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk”) 

12.15 – 12.45 Lunch  

12.45 – 14.15 

Mikrosiłownie – Istotny Element Kogeneracji 

 

prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz 

(Instytut Elektrotechniki O/Gdańsk) 

14.15 – 15.45 

Smart Grid- Nowe Wyzwanie dla Energoelektroniki 

 

prof. dr inż. Jan Iwaszkiewicz 

(Instytut Elektrotechniki O/Gdańsk) 

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
 



mgr inż. Wojciech Krużewski

 

WPROWADZENIE
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

� Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

� Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

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



Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy
w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań 
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w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań 
naukowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii
oraz wsparcie ochrony własności intelektualnej z tego 
obszaru na terenie kraju.

upowszechnienie i uświadomienie co do znaczenia 
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie OZE,
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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



Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów 
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Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa

Zarząd Główny 
w Warszawie

Szkolenia nt. ochrony 
własności 

intelektualnej 
z zakresu 

OZE

Wortal naukowo-
informacyjny
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Seminaria

Publikacja nt. 
osiągnięć 
z zakresu

OZE

Targi promocyjne

Zarządzanie Zarządzanie 
i koordynacja i koordynacja 

realizacji realizacji 
projektuprojektu



• Przeprowadzonych zostanie 19 jednodniowych otwartych 
seminariów naukowych na temat OZE mających na celu 
uświadomienie i popularyzację prac badawczo-rozwojowych 
z tego zakresu. Są skierowane do pracowników jednostek 
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z tego zakresu. Są skierowane do pracowników jednostek 
naukowych.

• Seminaria będą organizowane w całej Polsce, w zależności od 
zainteresowania. Szczegółowe informacje o seminariach będą 
publikowane na wortalu.

• Seminaria będą bezpośrednio transmitowane w Internecie 

na wortalu . 

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 
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naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie 
konsultacje i spotkania z uczestnikami zainteresowanymi OZE.

Byliśmy już w Poznaniu w dniach 23-26.11.2010 r. na 
Międzynarodowych Targach Ochrony  Środowiska POLEKO



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

� Przeznaczone dla 60 pracowników jednostek naukowych.
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� Tematyka: 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. 

� Zajęcia będą prowadzone w przeważającej części w formie warsztatowej. 
Szkolenia zakończone zostaną egzaminem i certyfikatem.

� Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. 

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. 
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mogących wykorzystywać OZE. 

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

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



60 pracowników
jednostek

naukowych

11

35%
tj. 21 kobiet

65%
tj. 39 mężczyzn

� 19 seminariów

� 570 materiałów na seminaria

2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
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� 2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
każde

� 2 edycje szkoleń dot. ochrony własności intelektualnej

� 60 kompletów materiałów szkoleniowych

� 1500 sztuk publikacji wydanej na zakończenie projektu



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

Wortal funkcjonuje pod adresem:

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

publikacji oraz prezentacji. 

wrzesień 2010 r.- grudzień 2011 r.
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Zapraszamy pracowników jednostek 
naukowych z całej Polski do udziału 
w otwartych seminariach naukowych 

oraz szkoleniach.



mgr inż. Wojciech Krużewski

75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38
tel. /fax. 94 342 25 81 •  606 817-011



mgr inż.Wojciech Krużewski    

Synergiczne Systemy Wytwarzania 
Biopaliw i Energii



Synergiczne Systemy
Wytwarzania Biopaliw

i Energii.i Energii.

mgr inż. Wojciech Krużewski
inż. Jerzy Kołodziej

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA 
WYBRANYCH ALKOHOLII:

ETANOL- C2H5OH
Etanol to bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachu.

Etanol miesza się z wodą w dowolnych stosunkach, tworząc 

WYBRANE UKŁADY:

Etanol miesza się z wodą w dowolnych stosunkach, tworząc 
z nią mieszaninę azeotropową (zawiera 95,5% etanolu). 

� Gęstość - 78,4 kg/m 3,
� Temperatura wrzenia – 78,4°°°°C,

� Wartość energetyczna- 19,6 MJ/l,
� Ciepło parowania- 0,92 MJ/l.

Jako paliwo samochodowe etanol został wykorzystany 
w 1872 roku w silnikach Otto i w 1908 roku w silnikach Forda.



BUTANOL- C 4H9OH

Butanol to bezbarwna, klarowna ciecz o gęstości 809,8 kg/m3.
• Temperatura wrzenia – 117.73°°°°C,

• Ciepło parowania- 0,43 MJ/kg.• Ciepło parowania- 0,43 MJ/kg.

Wartość energetyczna wynosi 29,2 MJ/l (dla porównania benzyna ma ok. 32 MJ/l ). 
Z tego względu można spodziewać się kilkuprocentowego zwiększenia zużycia 
paliwa. Testy z wykorzystaniem innych paliw alkoholowych (etanolu i metanolu) 

wykazały, że zwiększenie zużycia paliwa nie wynika wprost ze zmniejszenia 
wartości opałowej paliwa.

Butanol ma stosunkowo niskie ciepło parowania, w porównaniu do metanolu (3x 
niższe) czy etanolu (2x niższe). Z tego względu łatwiejsze jest uruchamianie 
silnika na butanolu w niskich temperaturach, ale wciąż nieco trudniejsze niż 

w przypadku benzyny.

KATEGORIE (GENERACJE) I RODZAJE PALIW

UZYSKIWANYCH Z BIOETANOLU

Do pierwszej generacji biopaliw zalicza się:

Bioetanol (BioEtom) - jest to etanol (C2H5OH) otrzymywany z 
procesów hydrolizy i fermentacji surowców skrobiowych takich procesów hydrolizy i fermentacji surowców skrobiowych takich 
jak: ziarna zbóż, 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.



RODZAJE BIOPALIW WG KLASYFIKACJI

EUROPEJSKIEJ

W klasyfikacji europejskiej ze względu na stan skupienia wydzielono biopaliwa: 
biopaliwa ciekłe, gazowe oraz inne z OZE.

Do ciekłych paliw II generacji uzyskiwanych z bioetanolu zalicza si ę: Do ciekłych paliw II generacji uzyskiwanych z bioetanolu zalicza si ę: 

� Bioetanol otrzymywany z biomasy i/lub z biodegradowalnych frakcji 
odpadowych, możliwy 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, podwyższający 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%.

Porównanie wła ściwo ści wybranych paliw:



RON (Research Octane Number) 

MON (Motor Octane Number) 

Dwie podstawowe normy na oznaczanie liczby oktanowej, obie opierają się na tej 
samej zasadzie pomiaru, ale różnią się warunkami przeprowadzania testu. W obu samej zasadzie pomiaru, ale różnią się warunkami przeprowadzania testu. W obu 
przypadkach test przeprowadza się na jednocylindrowych silnikach o regulowanym 
stopniu sprężania. W czasie testu utrzymuje się stałe obroty silnika stopniowo 
zwiększając stopień sprężania. W teście RON stosuje się 600 obrotów na minutę, a 
w MON 900. W związku z tym MON lepiej oddaje to co się dzieje w silniku 
pracującym pod dużym obciążeniem, a RON lepiej dla silnika pracującego pod 
średnim i małym obciążeniem. Dla typowego paliwa pochodzącego z rafinacji ropy 
naftowej MON i RON różnią się nieznacznie (o ok. 1-2 oktany), jednak dla 
poszczególnych węglowodorów obecnych w mieszance różnice dochodzą do 
kilkunastu oktanów, co powoduje, że możliwa jest produkcja paliw, które mają duże 
różnice między obydwoma metodami pomiaru liczby oktanowej.

BIOPALIWA
Biopaliwo - paliwo powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych 

np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. 

Wyróżnia się biopaliwa:

stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub   stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub   
słomiany - tzw. pellet, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne;

ciekłe - otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów do 
etanolu, fermentacji butylowej biomasy do butanolu lub z estryfikowanych 
w biodiesel olejów roślinnych (np. olej rzepakowy);

gazowe

- powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych odpadów 
rolniczej produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik, słoma etc.) - biogaz;

- powstałe w procesie zgazowania biomasy - gaz generatorowy (gaz drzewny).



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 kraju europejskim ok. 2015-2020 r., natomiast w naszym kraju 
ok. 2017 r. 

Po 2017 r. w UE (i w Polsce) 

biopaliwa pierwszej generacji 

najpewniej strac ą wsparcie 

legislacyjne i finansowe.

ZASTOSOWANIE BIOETANOLU II GENERACJI , OGRANICZY

W KRAJU ZNACZNIE EMISJĘ CO2 DO ATMOSFERY:

� o ok. 71 tys. t rocznie- w 2018 r., przy założonych 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 zbóż 

bioetanolem II gen. w minimalnej 
ilości 10% w 2018r. może ilości 10% w 2018r. może 

przyczyni ć się do ograniczenia 
powierzchni upraw o ok. 40-50 tys. 
ha w początkowej fazie wdrażania 

technologii, a w przypadku 
zastąpienia 

w 20% i 30% bioetanolu I gen. II 
generacją – odpowiednio o 96 i 150 

tys. ha pól.

BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM 
SUROWCÓW LIGNOCELULOZOWYCH DO 

PRODUKCJI SPIRYTUSU

W Samodzielnej Pracowni Gorzelniczej Instytutu Biot echnologii W Samodzielnej Pracowni Gorzelniczej Instytutu Biot echnologii 
przemysłu Rolno-Spo żywczego w Bydgoszczy w 2010 r. 

przeprowadzono badania dotyczące rozkładu kukurydzy (całe 
rośliny) oraz słomy zbóż w celu udostępniania cukrów prostych, 

zagospodarowanych w technologii produkcji spirytusu surowego.

Badania były zlecone przez firmę EKSPERT-SITR Sp. z o.o. z 
Koszalina . Celem pracy był dobór optymalnych warunków 

przygotowania surowca i prowadzenia fermentacji alkoholowej, 
mający na względzie uzyskanie jak najwyższej wydajności alkoholu.



MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO BADA Ń
Surowiec do fermentacji stanowiła:

• Słoma pszenno- żytnia,

• Kukurydza łącznie z łodygą, liśćmi i kolbami.

Preparaty enzymatyczne:Preparaty enzymatyczne:

• Celluclast 1,5 l firmy Novozymes- preparat otrzymany z hodowli pleśni 
Trichoderma reesei. Zawiera głównie celulozę, która katalizuje rozkład 
celulozy do glukozy, celobiozy i wyższych polimerów glukozy.

Drożdże gorzelnicze:

Do badań użyto dwóch ras drożdży gorzelniczych:

� Szczep D-2- pochodzący z czystych kultur IBPRS, powszechnie używany 
w polskim gorzelnictwie rolniczym, w formie preaparatu suszonego,

� Szczep o nazwie handlowej Black Label Turbo- drożdze termofilne (do 30°C) 
i alkoholoodporne

WYNIKI BADA Ń FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ ZACIERÓW 
SPORZĄDZONYCH ZE SŁOMY PSZENNO- ŻYTNIEJ

Etap
badań

Surowiec Moczenie 
w HNO3

Ciśnienie 
(1,5 atm.)

Enzym
Cellucla

st

pH Dro żdże Wydajno ść 
alkoholu

[dm 3/100 kg 
surowca]

I słoma tak 30 min 2 ml 5,0 BL - 8,0I słoma tak 30 min 2 ml 5,0 BL - 8,0

słoma tak 30 min 2 ml 5,0 - D-2 9,6

II słoma nie 30 min 2 ml 5,0 - D-2 10,0

III słoma tak 60 min 2 ml 5,1 - D-2 10,2

IV słoma nie 30 min 2 ml 5,0 - D-2 9,2

słoma nie 30 min 1 ml 5,1 - D-2 5,8



WYNIKI BADA Ń FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ ZACIERÓW 
SPORZĄDZONYCH Z KUKURYDZY

Surowiec
Moczenie 
w HNO3

Ciśnienie 
(1,5 atm.)

Enzym
Celluclas

t
pH Dro żdże

Wydajno ść 
alkoholu

[dm 3/100 kg 
surowca]

kukurydza 
z kolb ą

tak 30 min 2 ml 5,0 BL - 20,0

kukurydza 
z kolb ą

tak 30 min 2 ml 5,0 - D-2 21,9

kukurydza 
bez kolby

tak 30 min 2 ml 5,0 BL - 10,1

kukurydza 
bez kolby

tak 30 min 2 ml 5,1 - D-2 12,4

Najwyższą wydajnością alkoholu 
charakteryzował się wariant, w którym jako 

surowca użyto zmielonej kukurydzy (z liśćmi, 
łodygami, kolbami). Wynik jaki uzyskano 

kształtował się na poziomie 20,0-21,9 dm3 ze 
100 kg surowca. Przy czym najwyższą 

wartość odnotowano w przypadku 
zastosowania do fermentacji drożdży 

gorzelniczych 

W przypadku fermentacji zacieru 
sporządzonego tylko z łodyg i liści 

kukurydzy (bez kolb) wydajność etanolu 
wynosiła w zależności od zastosowanych 
raz drożdży: 12,4 dm3/100 kg surowca (D-

2) oraz 10,1 dm3/100 kg surowca (BL).

rasy D-2.

Podczas fermentacji alkoholowej zacierów 
sporządzonych ze słomy pszenno-żytniej, 

najlepsze wyniki otrzymano w próbach 
doświadczalnych, w których wydłużono czas 
obróbki ciśnieniowej (1,5 atm.) z 30 min. Do 

60 mon. Wydajność alkoholu w tym 
przypadku kształtował się na poziomie 10,2 

dm3/100 kg surowca.

Najlepsze wyniki otrzymano stosując 
hydrolizę enzymatyczną z zastosowaniem 

enzymu celulolitycznego Celluclast. 
Zmniejszenie dawki preparatu o połowę 

(poniżej 0,1 cm3/1 g surowca) było 
powodem zmniejszenia wydajności o około 

37%.

WNIOSKI



WNIOSKI
Stosowanie hydrolizy kwaśnej i Stosowanie hydrolizy kwaśnej i 

zasadowej bez obróbki ciśnieniowej nie 
przyniosły spodziewanych efektów 

rozłożenia celulozy do cukrów prostych. 
Wyniki wydajności alkoholu uzyskane z 
prób doświadczalnych to zaledwie ok. 

0,4 dm3/100 kg surowca.

Moczenie surowca w kwa śnym roztworze HNO3  nie 
powoduje zwi ększenia dost ępności i podatno ści na 

rozkład celulozy, a co za tym idzie zwi ększenia 
wydajno ści alkoholu. Ró żnica miedzy wariantami z 

kwasem (9,6 dm 3/100 kg surowca) i bez jego u życia (10,0 
dm3/100 kg surowca) nie jest du ża, co wskazuje na 

niewielki jego wpływ.

WODA
TECHNOLOGICZNA

PORÓWNANIE ZUŻYCIA PODSTAWOWYCH MEDIÓW  TRADYCYJNEJ 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA ETANOLU DO NOWO 

PROJEKTOWANEJ 

Woda- zu życie

SYSTEM
TRADYCYJNY

11, 43 dm3/1 dm3 -
100% etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

8, 57 dm 3/1 dm 3 -100% 
etanolu, w tym 30% 

wody świeżej, 
pozostała ilo ść wody-

powrót oczyszczonego 
odcieku



WODA
CHŁODNICZA

PORÓWNANIE ZUŻYCIA PODSTAWOWYCH MEDIÓW  TRADYCYJNEJ 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA ETANOLU DO NOWO 

PROJEKTOWANEJ 

Woda - zu życie

SYSTEM
TRADYCYJNY

12 dm3/1 dm3 -100% 
etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

8, 6 dm3/1 dm3 -
100% etanolu

WODA KOTŁOWA

PORÓWNANIE ZUŻYCIA PODSTAWOWYCH MEDIÓW  TRADYCYJNEJ TECHNOLOGII 
WYTWARZANIA ETANOLU DO NOWO PROJEKTOWANEJ 

Woda - zu życie

SYSTEM
TRADYCYJNY

parowanie 
surowca

3, 42 dm3/1 
dm3 -100% 

etanolu

destylacja

2, 20 dm3/1 
dm3 -100% 

etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

parowanie 
surowca

1, 05 dm3/1 
dm3 -100% 

etanolu

destylacja

0, 15 dm3/1 
dm3 -100% 

etanolu



• System tradycyjny
• 29, 04 dm3/1 dm3 -100% 

etanolu

Razem 
zużycie wody

• System projektowany• System projektowany
• 18, 37 dm3/1 dm3 -100% 

etanolu

Razem 
zużycie wody

• 10, 67 dm3/1 dm3 -100% 
etanoluRóżnica 

(oszczędność) 

PAROWANIE
SUROWCA

ENERGIA CIEPLNA WYRA ŻONA W KG PRZY CIŚNIENIU 
6 BAR/1 DM3 100% ETANOLU

Para technologiczna

SYSTEM
TRADYCYJNY

3,42 kg/1 dm 3 -
100% etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

1,06 kg/1 dm 3 -
100% etanolu



DESTYLACJA
ALKOHOLU

ENERGIA CIEPLNA WYRA ŻONA W KG PRZY CIŚNIENIU 
6 BAR/1 DM3 100% ETANOLU

Para technologiczna

SYSTEM
TRADYCYJNY

2,20 kg/1 dm 3 -
100% etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

1,60 kg/1 dm 3 -
100% etanolu

• System tradycyjny
• 5,62 kg/1dm3 -100% 

etanolu

Razem 
zużycie

• System projektowany• System projektowany
• 2,66 kg/1dm3 -100% 

etanolu

Razem 
zużycie

• 2,96 kg/1dm3 -100% 
etanolu

Oszczędność



ENERGIA

ELEKTRYCZNA

ENERGIA

ELEKTRYCZNA

SYSTEM
TRADYCYJNY

0,27 kWh/1 dm 3

100% etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

0,19 kWh/1 dm 3

100% etanolu

Oszczędno ść

0,08 kWh/1 dm 3

100% etanolu







Dziękujemy za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski
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dr inż. Bogdan Sedler

Alternatywne Formy Generacji 
Rozproszonej, w tym 

Małej Energetyki Jądrowej 



dr in ż. Bogdan Sedler
Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk”

Pierwsza elektrownia na świecie

Pearl Street Power Station

22

Pearl Street Power Station
Tomasza Edisona

zasilała wydzieloną sieć lokalnych odbiorców prądem stałym

(generacja rozproszona)



Początki XX w. – opanowanie technologii 
przesyłu energii na długie dystanse (prąd zmienny)

Rozwój elektrowni systemowych o coraz większych mocach
Elektrownie lokowane blisko źródeł paliw 

33

Zalety:
Ekonomia skali

Większa moc – wyższa sprawność – zmniejszenie jednostkowego kosztu energii

Wady:
Wysokie nakłady inwestycyjne, długie cykle budowy

Znaczne ryzyko skutków awarii
Szkodliwe oddziaływanie na środowisko

Wykorzystywanie pozycji monopolisty naturalnego

Koniec lat 90 – tych XX w.
Wzrost zainteresowania małymi, autonomicznymi źródłami energii, a 

więc generacj ą rozproszon ą

• Demonopolizacja i prywatyzacja sektora energetyki, umożliwiająca budowę 

44

• Demonopolizacja i prywatyzacja sektora energetyki, umożliwiająca budowę 
lokalnych źródeł , zlokalizowanych blisko odbiorców, co pozwala na 
zmniejszenie kosztów dystrybucji energii i wykorzystywanie miejscowych źródeł 
energii, w tym OZE (wiatr, biomasa, słońce, woda)

• Wspieranie inwestorów przez rządy w formie dotacji i ulg podatkowych dla 
inwestycji w OZE oraz wymuszanie zakupów energii wytwarzanej w OZE i w 
kogeneracji (umarzalne certyfikaty)

• Konieczność poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez większą 
pewność zasilania, zmniejszenie strat sieciowych i zastępowanie inwestycji 
sieciowych inwestycjami w lokalne źródła

• Pojawienie się nowych generacji technologii wytwarzania energii w małej skali o 
wysokiej sprawności, umiarkowanych nakładach inwestycyjnych i krótkich 
cyklach budowy, wykorzystujących OZE



Wizja

Przyszłościowe zintegrowane 

55

Przyszłościowe zintegrowane 
systemy zaopatrzenia w energię, 

łączące zalety centralizacji wytwarzania 
energii w wielkiej skali z elastycznymi, 

wydajnymi energetycznie i przyjaznymi  dla 
środowiska technologiami średniej i małej 

mocy

Generacja rozproszona:

66

Małe o mocy do 150 MW jednostki 
wytwórcze przyłączane bezpośrednio do 
sieci dystrybucyjnej lub rozdzielczej albo 

zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej 
odbiorcy



Podział wg kryterium mocy zainstalowanej:
• mikro   – 1W-5kW

• mała    – 1kW-5MW
• średnia  – 5-50MW

77

• średnia  – 5-50MW
• duża – 50-150MW

Podział wg kryterium rodzaju zastosowanej 
technologii :

• odnawialna
• modułowa
• skojarzona

Rodzaje stosowanych technologii:

• Silniki tłokowe
• Turbiny gazowe
• Silniki Stirlinga

88

• Silniki Stirlinga
• Ogniwa paliwowe
• Układy skojarzone
• Małe elektrownie wodne
• Elektrownie wiatrowe
• Elektrownie geotermioczne
• Systemy fotowoltaiczne
• Układy heliotermioczne
• Technologie wykorzystujące biomasę i odpady
• Technologie wykorzystujące pływy, prądy i falowanie mórz
• Zasobniki energii
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Tłokowe silniki spalinowe

1414

• Moc:            5 – 10000 kW
• Sprawność: 25 – 45 %
• Nakłady inwestycyjne: 550 – 1350 

Euro/kW
• Emisja CO2: 670 – 690 kg/MWh
• Czas budowy: 1 rok



Turbiny gazoweTurbiny gazowe

1515

• Moc:          1000 kW
• Sprawność: 30 – 40 %
• Nakłady inwestycyjne: 200 – 400 Euro/kW
• Emisja CO2: 520 – 600 kg/MWh
• Czas budowy: 1 rok

Gdańsk, 2011

Mikroturbiny

1616

• Moc:           25 - 400 kW
• Sprawność: 30 – 35 %
• Nakłady inwestycyjne: 500 – 750 Euro/kW
• Emisja CO2: 520 – 600 kg/MWh
• Czas budowy: 1 rok

Mikroturbiny



Ogniwa paliwoweOgniwa paliwowe

1717

• Moc:           1 - 1000 kW
• Sprawność: 35 – 54 %
• Nakłady inwestycyjne: 2000 – 8000 Euro/kW
• Emisja CO2: 430 – 490 kg/MWh
• Czas budowy: 1 rok

Ogniwa paliwoweOgniwa paliwowe

Małe elektrownie wodneMałe elektrownie wodne

1818

• Moc:          < 5 (10) MW 
• Sprawność: 80- 90 %
• Nakłady inwestycyjne: 2500 – 6600 Euro/kW
• Emisja CO2: 3,5 - 32 kg/MWh
• Czas budowy: 3 lata



• Moc:            3 – 100 MW

Elektrownie wiatrowe na lądzieElektrownie wiatrowe na lądzie

1919

• Moc:            3 – 100 MW
• Sprawność: 40 - 45 %
• Nakłady inwestycyjne: 1000 – 1370 Euro/kW
• Emisja CO2: 7 – 30 kg/MWh
• Czas budowy: 1 lata

• Moc:           100 - 300 MW

Elektrownie wiatrowe na morzuElektrownie wiatrowe na morzu

2020

• Moc:           100 - 300 MW
• Sprawność: 45 - 50 %
• Nakłady inwestycyjne: 1750 – 2750 Euro/kW
• Emisja CO2: 9 – 22 kg/MWh
• Czas budowy: 2 lata



• Moc:            1 – 100 -3 kW

Ogniwa fotowoltaiczneOgniwa fotowoltaiczne

2121

• Moc:            1 – 100 -3 kW
• Sprawność: 10 - 20 %
• Nakłady inwestycyjne: 4100 - 6900 Euro/kW
• Emisja CO2: 40 - 110 kg/MWh
• Czas budowy: 0 lat

Kolektory słoneczneKolektory słoneczne

2222

• Moc:          10 kW
• Sprawność: 40 - 45 %
• Nakłady inwestycyjne: 4000 - 6000 Euro/kW
• Emisja CO2: 135 kg/MWh
• Czas budowy: 2 lata



• Moc:         ok. 5 MW

Elektrownia na biomasęElektrownia na biomasę

2323

• Moc:         ok. 5 MW
• Sprawność: 22 26 %
• Nakłady inwestycyjne: 2900 - 5080 Euro/kW
• Emisja CO2: 42 kg/MWh
• Czas budowy: 2 lata

• Reaktor j ądrowy firmy Hyperion Power Generation

Małe reaktory jądroweMałe reaktory jądrowe

2424

• Reaktor j ądrowy firmy Hyperion Power Generation
• Wysokość 1,5 m,  moc 27 MW el.  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. 



• Moc:  do 100 MW

Małe reaktory jądroweMałe reaktory jądrowe

2525

• Moc:  do 100 MW
• Nakłady inwestycyjne: ca. 1 mln 

US $/MWel
• Czas budowy: 1 rok

Małe reaktory jądroweMałe reaktory jądrowe

2626



Małe reaktory jądroweMałe reaktory jądrowe
• Koszt budowy elektrowni firmy Toshiba  - ok. 20 mln USD

• Pierwsza elektrownia ma być wybudowana na koszt producenta jako 

2727

• Pierwsza elektrownia ma być wybudowana na koszt producenta jako 
przedsięwzięcie promocyjne. 

• Toshiba ma nadzieję sprzedać swoich konstrukcji więcej, nie tylko zresztą w 
miejsca trudno dostępne. 

• Jedna kWh energii wyprodukowana w tej elektrowni ma kosztować zaledwie 5 
centów - dwukrotnie niższa niż np. w Polsce. 

• Rewolucyjny reaktor ma zacząć pracować w 2012 roku. Tymczasem do 2010 
roku Amerykanie chcą ostatecznie zakończyć fazę projektowania aż 
dziewięciu różnych elektrowni jądrowych. 

• Podobne rozwiązania przewiduje w swoim małym reaktorze jądrowym firma 
Hyperion.

2828



2929

3030



3131

Poziomy przyłączania Poziomy przyłączania 
generacji rozproszonej i OZE do siecigeneracji rozproszonej i OZE do sieci

3232



Obszary oddziaływań generacji rozproszonejObszary oddziaływań generacji rozproszonej
na sieć elektroenergetycznąna sieć elektroenergetyczną

3333
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Wirtualna 
elektrownia 

3535

elektrownia 
Kombikraftwerk

• Rozwój generacji rozproszonej GR jest warunkiem 
koniecznym poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
kraju 

• GR pozwala również przesunąć w czasie potrzebę 

3636

• GR pozwala również przesunąć w czasie potrzebę 
rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a w efekcie umożliwia 
bardziej efektywne inwestowanie

• Nie ma jednej najlepszej technologii generacji 
rozproszonej. Dobór technologii musi się dokonywać dla 
danych konkretnych warunków na etapie wykonania  
studiów wykonalności i analiz finansowych opłacalności 
danej inwestycji



• Ocena perspektyw rozwoju małych reaktorów jądrowych wskazuje, 
że realnie powinny one być rozważane jako alternatywne źródła 
energii za ok. 5 lat. Do tego czasu dotychczasowe technologie GR 

3737

energii za ok. 5 lat. Do tego czasu dotychczasowe technologie GR 
pozostaną niezagrożone

• Warunkiem koniecznym rozwoju GR jest rozwój inteligentnych sieci 
Smart Grid tworzących tzw. wirtualne elektrownie, łączące 
wszystkich uczestników produkcji, dystrybucji, magazynowania i 
użytkowania energii elektrycznej i cieplnej

3838



prof. dr hab.inż.Jan Iwaszkiewicz     

Mikrosiłownie-
Istotny Element Kogeneracji



Prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz

Instytut Elektrotechniki Oddział Gdańsk

Gdańsk, 21.03.2011

1

- Procesy skojarzone, kogeneracja, trigeneracja i 

poligeneracja

- Dyrektywa 2004/8/UE. Osiągnięcie do roku 2010 - Dyrektywa 2004/8/UE. Osiągnięcie do roku 2010 

udziału kogeneracji w małej i średniej skali w 

wytwarzaniu energii elektrycznej na poziomie 18%

- Szansa rozwoju mikrosiłowni, które mają służyć do 

jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej w 

małych gospodarstwach domowych lub niewielkich 

przedsiębiorstwach
2



- Mikrosiłownia kogeneracyjna wykorzystuje 

energię paliwa w prawie 90 %. Około 70-80% tej 

energii stanowi ciepło dostarczane do energii stanowi ciepło dostarczane do 

ogrzewania, a około 10-20%, to dodatkowa 

produkcja energii elektrycznej

- Mała siłownia kogeneracyjna może być w pełni 

zautomatyzowana i nie wymaga obsługi

3

- Koncepcja budowy mikrosiłowni, np. siłownie oparte o 

tłokowe silniki spalinowe, turbiny gazowe, turbiny parowe, 

silniki Stirlinga, ogniwa paliwowe itp.

- Koncepcja nowej kogeneracyjnej mikrosiłowni parowej - Koncepcja nowej kogeneracyjnej mikrosiłowni parowej 

pracującej z parami czynnika niskowrzącego.

- Technologia umożliwia także generowanie energii 

elektrycznej przy cenach zbliżonych do cen energii 

wytwarzanej w tradycyjnych siłowniach dużej mocy.

4



- Zastosowania w małych gospodarstwach domowych, 

gdzie turbina będzie miała moc rzędu 2-3 kW, jak też w 

małych przedsiębiorstwach czy gospodarstwach rolnych, 

gdzie turbina będzie posiadała moc około 

25 kW.25 kW.

- Zaletą mikrosiłowni są jej małe wymiary, które uzyskuje 

się dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów i 

nowoczesnej mikro-, a nawet nanotechnologii.

5

Idea mikrosiłowni kogeneracyjnej 6



- Poprawa bilansu energetycznego mikrosiłowni poprzez 

podniesienie sprawności przetwarzania energii paliwa na energię 

elektryczną

- Na sprawność składa się sprawność samej turbiny i generatora 

napięcia jak również sprawność układu przekształcania energii napięcia jak również sprawność układu przekształcania energii 

elektrycznej

- O ile opracowanie sprawnej turbiny i generatora nie jest zadaniem 

łatwym, o tyle opracowanie układów przekształtnikowych o 

wysokiej sprawności, rzędu 95- 98 %, jest możliwe dzięki postępowi 

współczesnej energoelektroniki

- Idea mikrosiłowni zakłada, że część lub nawet cała energia 

elektryczna może być dostarczana na zewnątrz do sieci skupiającej 

innych użytkowników 7

turbinaolej grzewczy

kocioł

Schemat ideowy mikrosiłowni z olejem

jako czynnikiem roboczym.

wymiennik

8



- Dla małej mikrosiłowni, o mocy do 3 kW, przewiduje się 

zastosowanie miniaturowej turbiny o wysokiej prędkości obrotowej, 

dochodzącej do 100.000 obrotów na minutę

- Projektując mikrosiłownię należy wziąć pod uwagę następujące 

kryteria: sprawność i straty, koszty inwestycji i paliwa, kryteria: sprawność i straty, koszty inwestycji i paliwa, 

niezawodność i jakość energii elektrycznej, emisję spalin, 

wymagania w zakresie infrastruktury, kompatybilność 

elektromagnetyczną, czas instalacji, bezpieczeństwo elektryczne 

oraz ryzyko inwestycji

- Za jakość energii elektrycznej, kompatybilność elektromagnetyczną 

i bezpieczeństwo elektryczne odpowiada zespół układu 

przekształcającego energię elektryczną i infrastruktura 

energoelektroniczna umożliwiająca przyłączanie do sieci. 9

- W układach wysokoobrotowych stosuje się generatory z 

magnesami trwałymi. Konstrukcja generatora w znacznym stopniu 

zależy od zainstalowanej mocy. Prądnica o takiej konstrukcji jest 

przystosowana do pracy z prędkością obrotową, którą może przystosowana do pracy z prędkością obrotową, którą może 

rozwijać miniturbina o mocy do 0,5 MW, tj. z prędkością 30000 rpm

- Przy takiej prędkości obrotowej maszyna dostarcza napięcie 

trójfazowe o częstotliwości 2 kHz. Wymaga ono przekształcenia do 

postaci przebiegu sinusoidalnego napięcia trójfazowego 3X400 V, 

50 Hz

- Istotne zalety tego rozwiązania w porównaniu do typowego 

zastosowania prądnicy synchronicznej to: większą moc na 

jednostkę objętości oraz mniejsza waga 10



Pierścień żelazny

Element  wirnika

Pierścienie stojana

Uzwojenia stojana Cu

Szczelina powietrzna

Tarcza wirnika

Fazy

Wysokoobrotowa prądnica z magnesami trwałymi 11

Tarcza wirnika

Magnes wirnika

Strumień osiowy

Wał

Stojan

Pierścień podtrzymujący

- Zastosowany wysokoobrotowy generator z magnesami trwałymi 

wytwarza napięcie silnie zniekształcone, jedno lub trójfazowe o 

częstotliwości podstawowej harmonicznej znacznie wyższej od 

12

częstotliwości podstawowej harmonicznej znacznie wyższej od 

częstotliwości znamionowej 50 Hz  

- Rozwiązania układów energoelektronicznych - przekształtników, 

których zadaniem jest przekształcenie energii elektrycznej 

otrzymywanej z generatora do postaci energii użytecznej o 

parametrach zgodnych z wymaganiami wymienionej normy zależą 

od konkretnego zastosowania. 

Rozpatrzone zostaną podstawowe właściwości czterech układów.



Przekształtnik z prostownikiem diodowym

13

- Przekształtnik składa się z trójfazowego prostownika 

diodowego, falownika napięcia, filtru typu gamma i 

transformatora

- Prądnica dostarcza napięcie trójfazowe, które po 

wyprostowaniuwyprostowaniu

zasila obwód pośredniczący falownika

- Falownik zbudowany jest z tranzystorów IGBT (Insulated 

Gate Bipolar Transistor) i pracuje z podwyższoną 

częstotliwością przełączania, rzędu 3÷5 kHz

14



- Sterowanie falownika zapewnia sterownik PWM  (Pulse 

Width Modulation – Modulacja szerokości impulsów), 

wykonany w technice cyfrowej, z mikroprocesorem jako 

jednostką podstawowąjednostką podstawową

- Wyjściowe napięcie falownika jest filtrowane w układzie 

filtrów Lf-Cf i podawane do transformatora 

zapewniającego separację    galwaniczną i dopasowanie 

poziomu napięcia do obowiązującego  standardu

15

Układ przekształtnika z filtrem aktywnym
16



- Przekształtnik składa się z trójfazowego prostownika 

diodowego, falownika napięcia, oraz filtru napięcia 

wyjściowego. Sprzężona z turbiną prądnica dostarcza 

napięcie trójfazowe, które po wyprostowaniu zasila 

obwód pośredniczący falownikaobwód pośredniczący falownika

- Falownik zbudowany może być z tranzystorów IGBT lub 

MOSFET i sterowany jest według metody PWM. Układ 

rozbudowany został o drugi falownik (przekształtnik 

APF), który pełni rolę filtru aktywnego. Ten falownik 

dołączony jest bezpośrednio do zacisków wyjściowych 

prądnicy. Jego zadanie polega na poprawianiu kształtu 

przebiegów chwilowych prądów fazowych prądnicy 17

- Filtracja aktywna jest dynamicznie rozwijającą się 

dziedziną energoelektroniki

- Aby ograniczyć skalę tych zaburzeń konieczne stało się 

stosowanie układów filtrujących, a dzięki osiągnięciom 

energoelektroniki – filtrów aktywnychenergoelektroniki – filtrów aktywnych

- Stosowane powszechnie w układach przekształcających 

prostowniki silnie odkształcają przebiegi prądów 

fazowych wprowadzając liczne, i o znacznej wartości, 

harmoniczne do sieci zasilającej

18



- Napięcie prądnicy wysokoobrotowej jest stosunkowo 

silnie zniekształcone w porównaniu do napięcia, którego 

przebieg wartości chwilowej jest sinusoidalny, a 

jednocześnie prostownik, jak już powiedziano, 

wprowadza liczne wyższe harmoniczne do prądu wprowadza liczne wyższe harmoniczne do prądu 

pobieranego przez przekształtnik

- Zastosowanie filtru aktywnego przynosi znaczną 

poprawę sytuacji i przyczynia się do ograniczenia strat 

całego systemu

19

- Układ sterowania falownika filtru aktywnego musi być 

wyposażony w odpowiedni regulator wybranych parametrów  

przekształtnika

- Zasada regulacji polega na utrzymaniu zadanego poziomu

20

- Zasada regulacji polega na utrzymaniu zadanego poziomu

napięcia obwodu pośredniczącego falownika VDC
*. Napięcie 

zadane porównywane jest z napięciem rzeczywistym obwodu, 

a uchyb napięcia podawany na regulator typu PI lub PID. 

Regulator napięcia DC w połączeniu z detektorem uchybów 

prądów fazowych wypracowuje zadane wartości tych prądów

w postaci prądów fazowych o sinusoidalnym przebiegu



Układ regulatora filtru aktywnego 21

22

Przekształtnik 

matrycowy



- Schemat układu przekształtnika został przedstawiony na 

rysunku. Zastosowano tu dwustopniowy przekształtnik 

matrycowy, w którym pierwsza część pracuje jako 

prostownik o dużej sprawności, a druga stanowi 

falownik wyjściowy dostarczający napięcie do sieci.falownik wyjściowy dostarczający napięcie do sieci.

- Zastosowanie takiego prostownika pozwala na istotne 

ograniczenie mocy biernej (praca z cosφ=1) oraz 

poprawę kształtu przebiegów chwilowych prądów 

fazowych prądnicy

- Zaletą tego rozwiązania jest wyeliminowanie z obwodu 

pośredniczącego kondensatora elektrolitycznego
23

- Układ pozwala na pracę czterokwadrantową 

przekształtnika, ze współczynnikiem mocy bliski jedności

- Wyprostowane napięcie przekształtnika matrycowego 

zasila standardowy falownik, którego zadanie polega na zasila standardowy falownik, którego zadanie polega na 

przekształceniu energii elektrycznej prądu stałego na 

energię prądu przemiennego o parametrach 

wymaganych w sieci. 

24



- Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat opracowano liczne 

strategie sterowania falownika na podstawie uchybu prądu strategie sterowania falownika na podstawie uchybu prądu 

fazowego

- Celem sterowania według tego algorytmu jest 

utrzymywanie wartości chwilowej uchybu prądu fazowego 

(lub wektora uchybu prądu) w zadanym obszarze tolerancji

- Na rysunku przedstawiono układ sterowania działający 

według stosunkowo prostego algorytmu histerezowego

25
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Zasada działania algorytmu polega na okresowym badaniu 

stanu wartości chwilowych prądów fazowych ia,b,c. Sygnały

uchybów są załączane ze stałą częstotliwością na wejścia 

komparatorów analogowych o założonej strefie histerezy H.komparatorów analogowych o założonej strefie histerezy H.

Okres próbkowania Tp jest dobrany po uwzględnieniu 

właściwości dynamicznych obiektu sterowanego. Również 

szerokość strefy histerezy jest odpowiednio skorelowana 

z częstotliwością próbkowania i parametrami obwodu

obciążenia. 

27

- Wektor przestrzenny napięcia jest określony przez moduł i 
położenie na płaszczyźnie, których wartości zależą od 
wszystkich trzech fazowych napięć falownika. W tym 
rozdziale wektory przestrzenne napięć i prądów 
wyjściowych falownika filtru aktywnego są przedstawione wyjściowych falownika filtru aktywnego są przedstawione 
w układzie współrzędnych stacjonarnych.

- Dostępne wektory napięcia wyjściowego falownika    , jak 
również wektor przestrzenny siły elektromotorycznej    , 
a także wektor                  , pokazane zostały na rysunku, 
gdzie również zaznaczono wektory zerowe. 

28
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Wektory przestrzenne napięć i prądów 
obciążenia falownika: 

a)  wektory przestrzenne napięć:    ,    oraz  
b) przykład wyznaczania wektora aktywnego   
c) wektory aktywne w chwili kolejnego 

próbkowania.  
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Definiuje się wektory aktywne  zgodnie z wyrażeniem:

W którym:  
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W którym:  
- jest wektorem siły elektromotorycznej,  
- jest wektorem napięcia odpowiadającego spadkom   
napięcia na rezystancji obciążenia, 
- wektorem napięcia wyjściowego falownika. Wektory 
aktywne  są wektorami napięcia wymuszającego prądy 
wyjściowe falownika.
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Zasadę działania algorytmu zilustrowano w oparciu o przebieg 
hodografu wektora uchybu prądu. Przez hodograf wektora rozumie 
się trajektorię jaką zakreśla jego koniec w kolejnych momentach 
próbkowania. Dla prezentacji zasady działania przyjęto definicję 
wektora uchybu

tj
meIiii ωδ =−= **

w której     jest wektorem przestrzennym uchybu prądu. Można 
wykazać, że koniec tak zdefiniowanego wektora uchybu prądu 
przemieszcza się wzdłuż aktualnie wybranego wektora
aktywnego     . Obszar dopuszczalnej trajektorii wektora uchybu 
prądu może zostać zdefiniowany. W szczególnym przypadku 
może to być obszar heksagonu (sześciokąta) ograniczonego 
przez sześć prostych oznaczających granicę strefy tolerancji 
regulacji prądu w każdej fazie. 31

meIiiiδ =−=
δ

kW

Celem sterowania prądowego jest 
utrzymanie położenia hodografu wektora uchybu 
prądu w zadanym obszarze. Jednak wskutek 
ograniczeń wynikających z cyfrowego ograniczeń wynikających z cyfrowego 
przetwarzania hodograf wektora uchybu prądu 
może przekroczyć wyznaczoną granicę. W 
ogólności, chwile przekroczenia granic zadanego 
obszaru nie pokrywają się z chwilami 
próbkowania prądu.

32



Idea prezentowanego algorytmu predykcyjnego daje

się sprowadzić do następującej procedury:

1. W chwili kolejnego próbkowania (punkt    ) załączany jest, obliczony 
uprzednio, wektor aktywny. Na rysunku jest to wektor     .Został on 
wybrany jako ten, który zapewnia najdłuższy czas pozostawania 
wektora uchybu prądu w założonym obszarze. Czas działania tego 

4W

©
0P

wektora uchybu prądu w założonym obszarze. Czas działania tego 
wektora jest znany i wyrażony w liczbie kolejnych okresów 
próbkowania prądu. 

2. W czasie gdy wektor      jest załączony, wektor uchybu jest 
sprawdzany w kolejnych chwilach próbkowania. Wyliczane i 
weryfikowane jest położenie punktu     odpowiadające chwili 
następnego przełączenia. Wykorzystuje się tu przyjęty model 
przekształtnika. Oblicza się również wektor SEM dla tego punktu.

3. Założywszy, że wektor uchybu osiągnął punkt    , obliczany jest 
następny wektor aktywny

33
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Filtracja aktywna przebiegów wejściowych przekształtników 
energoelektronicznych jest kluczem do podniesienia ich 
sprawności i kompatybilności elektromagnetycznej. Stosowanie 
filtrów przebiegów wielkości wyjściowych falownika, 
zbudowanych z elementów biernych, nie jest efektywne zbudowanych z elementów biernych, nie jest efektywne 
aczkolwiek wystarczające w niektórych rozwiązaniach. W 
przypadku filtracji aktywnej przebiegów wejściowych od strony 
generatora zasilającego, zarówno częstotliwość jak i napięcie 
utrzymywane są na, w przybliżeniu, stałym poziomie, co ułatwia 
projektowanie filtru aktywnego. Zdecydowana większość 
publikacji przedmiotowych ukazujących się na świecie dotyczy 
właśnie zagadnień filtracji aktywnej przebiegów wejściowych

34



Duże zainteresowanie filtrami wej ściowymi wynika z kilku 
przyczyn, z których najwa żniejsze to:

• Znaczne podwyższenie wymagań dotyczących jakości energii 
pobieranej przez odbiorniki nieliniowe z sieci zasilającej, w tym 
przypadku przez prostowniki przekształtników,przypadku przez prostowniki przekształtników,

• Duży dotychczasowy dorobek w dziedzinie filtracji przebiegów 
wejściowych urządzeń nieliniowych (przy zastosowaniu filtrów 
pasywnych) i utrwalenie tej tematyki w energoelektronice,

• Możliwość realizacji sterowania przy pomocy umiarkowanych 
środków cyfrowych, wynikająca ze wskazanych właściwości, takich 
jak stała częstotliwość składowej podstawowej, zdefiniowany 
charakter przebiegów po obydwóch stronach filtru i brak 
bezpośredniego wpływu włączenia filtru na pracę źródła zasilającego.

35

Idea działania filtru aktywnego prądu wejściowego jest 
następująca. Zakłada się, że prąd fazowy prądnicy iG(t) ma 
sinusoidalny przebieg wartości chwilowej:

( ) ( )tIti ωsinmaxGG =

i składa się z sumy prądów: prądu wejściowego przekształtnika 
ip(t) oraz prądu filtru aktywnego if(t) 

W takim razie zadany prąd fazowy filtru aktywnego jest dany 
jako

36
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Filtr aktywny spełnia więc rolę kompensatora odkształcenia 
wprowadzanego przez prostownik przekształtnika. Układ 
regulacji generuje wartość chwilową prądu zadanego 
prądnicy         i porównuje ją z wartością prądu fazowego 
prostownika ip(t). Do tego celu musi znać prędkość kątową 

iG(t) 

prostownika ip(t). Do tego celu musi znać prędkość kątową 
prądnicy ω i wartość chwilową prądu fazowego prostownika.

Jako przykład zastosowania filtru aktywnego do poprawy 
kształtu przebiegu prądu fazowego mogą posłużyć badania 
symulacyjne i eksperymentalne przekształtnika złożonego, 
składającego się z dwóch falowników napięcia: falownika 
głównego i falownika filtru aktywnego. Filtr aktywny służy tu do 
poprawy kształtu przebiegu prądu wyjściowego falownika 
głównego. 37

Na rysunku 4.3 zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych 
takiego przekształtnika. W górnej części rysunku przedstawiono 
przebiegi prądu zadanego (2) oraz prądu gene-rowanego przez 
falownik główny (1), a w dolnej – zadany prąd fazowy falownika 
filtrującego (3) i prąd wyjściowy fazy a obciążenia przekształtnika. 
Częstotliwość prądu zadanego wynosiła 1 Hz. Podczas Częstotliwość prądu zadanego wynosiła 1 Hz. Podczas 
eksperymentalnej weryfikacji wyników badań symulacyjnych falowniki 
przekształtnika laboratoryjnego były sterowane w taki sam sposób jak 
podczas symulacji, a przebiegi rzeczywiste prądów zarejestrowane 
na oscyloskopie przedstawiono na rysunku 4.4.

Analogiczne badania symulacyjne i eksperymentalne 
przeprowadzono zakładając częstotliwość prądu zadanego równą 
50 Hz. Wyniki tych badań zaprezentowano na rysunkach 4.5 i 4.6.
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Rys. 4.3. Przebiegi pr ądów jednej fazy przekształtnika z filtrem aktywnym:
1 – prąd falownika głównego, 2 – prąd zadany, 3 – prąd filtru aktywnego, 4 – prąd obciążenia. 
Częstotliwość harmonicznej podstawowej 1 Hz

39

Rys. 4.4. Przebiegi pr ądów jednej fazy falownika głównego, filtru aktywneg o i obci ążenia przy 
częstotliwo ści 1Hz: R1 – prąd falownika głównego, R2 – prąd zadany filtru aktywnego, R3 – prąd 
obciążenia; (oś X – 200 ms/działkę, oś Y – 1 V/działkę)
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Rys. 4.5. Przebiegi pr ądów jednej fazy przekształtnika z filtrem aktyw-nym : 1 – prąd falownika 
głównego, 2 – prąd zadany, 3 – prąd obciążenia,  4 – prąd filtru aktywnego. Częstotliwość 
harmonicznej podstawowej 50 Hz

41

Rys. 4.6. Przebiegi pr ądów jednej fazy falownika głównego, filtru aktywneg o i obci ążenia przy 
częstotliwo ści 50 Hz: R1 – prąd falownika głównego, R2 – prąd filtru aktywnego, R3 – prąd 
obciążenia (oś X – 5 ms/działkę, oś Y – 200 mV/działkę)
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Wyniki badań potwierdzają słuszność i 
realizowalność przedstawionej idei działania filtru 
aktywnego. Wprawdzie badania przeprowadzono w 
zakresie niższych częstotliwości przebiegów prądu niż w 
przypadku prądnicy wysokoobrotowej, tym niemniej dają przypadku prądnicy wysokoobrotowej, tym niemniej dają 
one pogląd na możliwości aktywnej filtracji przebiegów 
prądu generatora. Wyższa częstotliwość przebiegów 
prądów fazowych prądnicy nie stanowi zagrożenia. 
Stosowane w układach przekształtnikowych tej klasy 
łączniki półprzewodnikowe mogą pracować na 
częstotliwościach znacznie przewyższających 
częstotliwość sieciową.

43

- W mikrosiłowni z wysokoobrotową turbiną energię elektryczną dostarcza 
prądnica, która jest skonstruowana jako maszyna elektryczna z magnesami 
trwałymi

- Zakłada się, że prądnica dostarcza trójfazowe napięcie wyjściowe, którego 
częstotliwość i wartość zależą od prędkości obrotowej i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Przy danej konstrukcji moc prądnicy jest funkcją prędkości konstrukcyjnych. Przy danej konstrukcji moc prądnicy jest funkcją prędkości 
obrotowej

- Do opracowania układu przyłączającego do sieci należy przyjąć, że 
częstotliwość napięcia wyjściowego prądnicy jest przynajmniej o rząd wielkości 
wyższa niż częstotliwość napięcia w sieci, a wartość napięcia fazowego mieści 
się w zakresie napięcia niskiego (<1000 V)

- Zaprezentowane zostały trzy przykładowe rozwiązania układów przyłączania 
mikrosiłowni do sieci elektroenergetycznej oraz trzy układy przekształtnikowe, o 
różnym stopniu złożoności i różnych właściwościach: przekształtnik z 
prostownikiem diodowym, z filtrem aktywnym i przekształtnik matrycowy

44



- Ze względu na swoje właściwości przekształtnik z prostownikiem 
diodowym, przedstawiony na rysunku, może znaleźć 
zastosowanie w mikrosiłowniach małej mocy do 2-3 kW

- Przekształtnik wprowadza liczne harmoniczne do prądów 
fazowych prądnicy i jego wyjściowa użyteczna moc jest znacznie fazowych prądnicy i jego wyjściowa użyteczna moc jest znacznie 
mniejsza od mocy pozornej rozwijanej przez prądnicę

- Niekorzystne zniekształcenia prądów fazowych prądnicy 
przenoszą się na łopatki turbiny powodując dodatkowe wibracje

- Układ przekształtnika z prostownikiem diodowym jest układem 
najtańszym i wymaga najprostszego układu sterowania, co 
niejednokrotnie może przesądzać o jego zastosowaniu.

45

- Przekształtnik z filtrem aktywnym,nadaje się do zastosowania 
w mikrosiłowniach średniej mocy sięgającej do 200-400 kW 
elektrycznej mocy wyjściowej

- Zastosowanie filtru aktywnego pozwala znacznie ograniczyć 
lub wyeliminować wyższe harmoniczne prądów obciążenia lub wyeliminować wyższe harmoniczne prądów obciążenia 
prądnicy i dzięki temu podnieść sprawność układu 
przyłączającego

- Ograniczenie zniekształcenia prądów fazowych prądnicy 
poprawia pracę turbiny

- Układ przekształtnika z filtrem aktywnym jest droższy niż układ 
z prostownikiem diodowym i wymaga większego nakładu 
pracy nad układem sterowania, a także większych środków 
cyfrowych. 46



- Podano zarys zasady działania wybranego algorytmu sterowania falownika 
filtru aktywnego APF. Przybliżono też ideę prądowej filtracji aktywnej

- Daje to pogląd na temat zakresu pracy przy opracowaniu sterowania 
systemu oraz środków cyfrowych, w tym mikroprocesora sygnałowego, 
niezbędnych do zastosowania w układzie sterowania falownika filtru 
aktywnego

- Układ sterowania całego systemu jest bardziej złożony, a jego opracowanie 
wymaga większego nakładu pracy

- Ze względu na właściwości filtrów aktywnych, do ich sterowania potrzebne 
jest zastosowanie sterowników mikroprocesorowych o wielkiej zdolności 
obliczeniowej

- Burzliwy rozwój techniki sterowania mikroprocesorowego w ostatnich latach, 
a zwłaszcza pojawienie się ultraszybkich zmiennoprzecinkowych 
procesorów sygnałowych (procesorów DSP), sprawił, że realizacja filtrów 
aktywnych przebiegów wejściowych i wyjściowych falowników jest z 
powodzeniem stosowana 47

- Przekształtnik matrycowy, przedstawiony na rysunku 3.4, może być 
przeznaczony do zastosowania w największych mikrosiłowniach, o 
mocy sięgającej 500 i więcej kilowatów

- Jego zastosowanie pozwala na pełną kontrolę kształtu prądów 
obciążenia prądnicy, a także na kontrolę i sterowanie 
współczynnikiem mocy systemu w szerokim zakresie zmian współczynnikiem mocy systemu w szerokim zakresie zmian 
obciążenia

- Przekształtnik matrycowy jest najdroższym rozwiązaniem z 
przedstawionych w rozdziale 3 układów i wymaga największych 
nakładów na opracowanie

- Jednakże ze względu na korzystne właściwości warto rozważyć jego 
zastosowanie w mikrosiłowniach większej mocy, także w obszarze, w 
którym stosuje się rozwiązania z filtrem aktywnym, albowiem stanowi 
on narzucającą się alternatywę takich rozwiązań. 48



- Przedstawione rozwiązania układów przyłączania mikrosiłowni do 
sieci elektrycznej nie wyczerpują bynajmniej zagadnienia. Możliwe 
są również inne rozwiązania układowe, w tym tak obiecujące jak 
układy z falownikami wielopoziomowymi i falowniki rezonansowe

- Prace nad takimi przekształtnkami są aktualnie prowadzone i - Prace nad takimi przekształtnkami są aktualnie prowadzone i 
mocno zaawansowane w Instytucie Elektrotechniki

- Jeśli chodzi o siłownie większej mocy, to wydaje się, że układ typu 
„back-to-back converter” z falownikami wielopoziomowymi mógłby 
stać się rozwiązaniem optymalnym

- Niniejsze opracowanie zostało poświęcone głównie rozwiązaniom 
układów przekształtnikowych, które służą do dopasowania 
parametrów energii elektrycznej wytwarzanej w mikrosiłowni do 
parametrów sieci użytkowej

49

Nie poruszano problemów układów zabezpieczeń i 
filtrów złożonych z elementów biernych jak również nie 
analizowano zagadnienia synchronizacji w sytuacji 
załączenia napięcia wyjściowego do sieci. W ogólności 
to zagadnienie obejmuje również problem przyłączenia to zagadnienie obejmuje również problem przyłączenia 
do wspólnej sieci kilku różnych mikrosiłowni. Jeżeli 
jednak mikrosiłownia wytwarza energię elektryczną o 
mocy wystarczającej do zasilania tylko własnej, odrębnej 
sieci domowej, to wówczas może nie być konieczne 
zastosowanie transformatora separującego.

50



Projektując układ przyłączania mikrosiłowni do sieci 
należy starannie przeanalizować koszt niezbędnych układów 
energoelektronicznych i aparatury spełniających najlepiej 
wymagania w zakresie funkcjonalnym oraz bezpieczeństwa 
użytkowania. W literaturze przedmiotu można znaleźć analizy 
potencjalnych rozwiązań układowych, wzbogacone o analizy potencjalnych rozwiązań układowych, wzbogacone o analizy 
ekonomiczne, w których podaje się także ocenę poziomu 
wymaganych kosztów na jeden kW zainstalowanej mocy. 
Wynika z nich – co zresztą nie zaskakuje, że im większa moc 
elektryczna tym korzystniejszy jest wskaźnik koszt/1 kW. I tak 
dla jednostek o większej niż 250 kW mocy, wskaźnik ten jest 
już znacznie niższy niż dla siłowni o mocy do 10 kW, 
ponieważ koszt aparatury przyłączającej i energoelektroniki 
jest relatywnie niższy, a jednocześnie sprawność całego 
systemu stosunkowo wysoka. 
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Dwie istotne wady obecnych sieci elektroenergetycznych: 

1. Zhierarchizowana struktura składająca się z wielkich, 

3

centralnych elektrowni
Odbiorcy energii rozsiani na dużym obszarze, długie linie 
przesyłowe powiększają straty oraz tworzą liczne 
zagrożenia typu zwarcia, przerwy w dostawach prądu.

2. Przesyłanie dużych mocy w postaci prądu 
przemiennego: napięcie sięgające 880 kV, prąd rzędu 
tysięcy amperów, częstotliwość 50 (60) Hz.

Przyszła sieć stanowi system elektroenergetyczny, który nie 
ma hierarchicznej struktury i zapewnia dwukierunkowy 
przepływ energii. Energia elektryczna wytwarzana jest także 
przez liczne rozproszone źródła o mniejszej mocy – działające 
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przez liczne rozproszone źródła o mniejszej mocy – działające 
na równych prawach – i przygotowane (niektóre z nich) 
zarówno do odbioru jak i dostarczania energii.

Powstanie inteligentnych sieci
elektroenergetycznych „smart grids” stanowi niezb ędny 

warunek rozwoju i wykorzystania zielonej energetyki:
odnawialnych źródeł energii.



Sieci inteligentne przynoszą nowe możliwości i mają 
korzystne właściwości eksploatacyjne. Będą rozwijane przez 
wiele następnych lat dzięki wdrażaniu nowych technologii, 
głównie z zakresu przekształcania energii, telekomunikacji i 
sterowania, z uwzględnieniem współpracy z odbiorcami.
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sterowania, z uwzględnieniem współpracy z odbiorcami.
Sieć inteligentna wykorzystuje tę samą podstawową 
infrastrukturę, która działa w chwili obecnej, wprowadzając 
do niej zaawansowane systemy energoelektroniczne i 
elektroniczne (monitoring, sterowanie).
Smart grid tworzy sieć zautomatyzowaną, o działaniu 
monitorowanym, najlepiej zdolną do samonaprawy,
bardziej elastyczną, niezawodną, lepiej przystosowaną do 
zaspokojenia potrzeb “cyfrowej gospodarki”.

Ministerstwo Energetyki USA ustaliło siedem
podstawowych wymaga ń dla sieci smart:

1.   Optymalizacja wykorzystania zasobów oraz 
efektywności eksploatacyjnej.
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efektywności eksploatacyjnej.
2.   Wykorzystanie wszystkich rozwiązań w zakresie 

generacji i magazynowania energii.
3.   Wysoka jakość zasilania.
4. Antycypowanie zakłóceń w pracy systemu i zdolność  

do samonaprawy.
5.   Odporność na ataki fizyczne i cybernetyczne oraz 

katastrofy naturalne.
6.   Czynne uczestnictwo odbiorców.
7.   Wprowadzanie nowych produktów, usług i rynków.



Komisja Europejska określa sieć inteligentną, która: 
jest elastyczna czyli spełnia wymagania odbiorców i 

jednocześnie odpowiada na przyszłe zmiany i wyzwania, 
jest dostępna czyli zapewnia podłączenie wszystkich 
użytkowników sieci, a w szczególności podłączenie
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użytkowników sieci, a w szczególności podłączenie
odnawialnych źródeł energii oraz lokalnych generatorów 
o wysokiej efektywności i niskiej emisji dwutlenku węgla.

Smart grid jest niezawodna, zapewnia oraz poprawia 
bezpieczeństwo i jakość zasilania oraz posiada znakomitą 
odporność na zagrożenia i niepewności, jest ekonomiczna 

czyli zapewnia usługi o najlepszej  wartości poprzez
innowacje, efektywne zarządzanie energią oraz 

„gładkie miejsce” dla konkurencji oraz  działań regulacyjnych.

Sieć obecna Sieć inteligentna
Współdziałanie z 
odbiorcą

Ograniczone Na szeroką skalę

Liczniki Elektromechaniczne Cyfrowe (ustalanie cen i odczyt 
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Liczniki Elektromechaniczne Cyfrowe (ustalanie cen i odczyt 
licznika w czasie rzeczywistym)

Eksploatacja oraz 

utrzymanie ruchu

Ręczna kontrola urządzeń Zdalny monitoring, wyprzedzająca 
konserwacja, 
obsługa w czasie rzeczywistym 

Telekomunikacja Brak lub jednokierunkowa, 
zwykle nie w czasie 
rzeczywistym 

Dwukierunkowa, 

w czasie rzeczywistym 



Sieć obecna Sieć inteligentna
Topologia systemu Promieniowa; ogólnie 

przepływ energii w jedną 
stronę 

Sieć; wiele dróg przepływu energii 
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Generacja Scentralizowana Scentralizowana oraz rozproszona

Sterowanie 
przepływami energii 

Ograniczone W szerokim zakresie, 
zautomatyzowane 

Niezawodność Podatność na awarie i 
kaskadowe wyłączenia, 
reakcja po awarii 

Zautomatyzowane, czynna ochrona 
zapobiega wyłączeniom przed ich 
wystąpieniem  

Samonaprawa Ręczne  Przywrócenie działania po 
zaburzeniu 

Obecny hierarchiczny Rozwini ęta sieć inteligentna
system energetyczny

10



PrzeksztaPrzeksztaPrzeksztaPrzekształtnikitnikitnikitniki

UrzUrzUrzUrządzenia transmisji FACTSdzenia transmisji FACTSdzenia transmisji FACTSdzenia transmisji FACTS
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UrzUrzUrzUrządzenia transmisji FACTSdzenia transmisji FACTSdzenia transmisji FACTSdzenia transmisji FACTS

((((FlexibleFlexibleFlexibleFlexible AC AC AC AC TransmissionTransmissionTransmissionTransmission Systems)Systems)Systems)Systems)

PrzesyPrzesyPrzesyPrzesył energii HVDC (prenergii HVDC (prenergii HVDC (prenergii HVDC (prąd stad stad stad stały)y)y)y)

Magazyny energiiMagazyny energiiMagazyny energiiMagazyny energii

Urządzenia energoelektroniczne okre ślane skrótem 
FACTS (flexible AC transmission systems), czyli 
elastyczne systemy transmisji pr ądu zmiennego, 
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elastyczne systemy transmisji pr ądu zmiennego, 
zwiększaj ą niezawodno ść, gdy ż powoduj ą, że linie 
przesyłowe staja si ę bardziej odporne oraz mniej 
wrażliwe na zaburzenia systemowe.

Jednocze śnie urz ądzenia FACTS znacznie zwi ększaj ą 
przepustowo ść linii przepustowych, co zwi ększa ich 
efektywno ść ekonomiczn ą.



Układy energoelektroniczne z ł ącznikami wył ączalnymi:
♦ tranzystorami IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
♦ tyrystorami GTO (Gate Turn-Off) i podobnymi, 
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weszły na świecie w fazę licznych aplikacji w obszarze dużych mocy
(powyżej 1 MVA) i średniego napięcia (powyżej 1 kV).

Potrzeby stosowania przekształtników du żej mocy
♦ napędy elektryczne dużej mocy, o różnym przeznaczeniu,
♦ trakcja elektryczna, 
♦ energetyka zawodowa i rozproszona,
♦ zastosowania specjalne (militarne, morskie).

1961 - pierwszy tyrystor wyłączalny małej mocy,

1970 - tranzystor bipolarny BJT (Bipolar Junction Transistor)

o napięciu 500 V i prądzie 20 A,

1975 - tranzystor BJT 300 V i 400 A

1978 - tranzystor MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)
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1978 - tranzystor MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)

o napięciu 100 V i prądzie 25 A.

1982 - firmy Hitachi, Mitsubishi i Toshiba opracowały tyrystor GTO 2500 V

i 1000 A,

1983 - udoskonalony tranzystor IGBT, sterowany napięciowo podobnie jak 
tranzystor MOSFET o właściwościach obwodu mocy podobnych jak w 
przypadku  tranzystora BJT. 

Od 1983 r tranzystory IGBT oraz tyrystory GTO i ich odmiany z obwodami
bramkowymi – tyrystory GCT/IGCT (Gate Control Thyristor / Integrated Gate
Control Thyristor) są ciągle rozwijane.



Rozwój przyrz ądów prowadzony jest przede wszystkim
w kierunkach : zwiększenia dopuszczalnych napięć i prądów,
zwiększenia częstotliwości łączeń, zmniejszenia strat statycznych
przy przewodzeniu i zmniejszenia dynamicznych strat łączeniowych.
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Nowe tyrystory wy aczalne ETO 
(Emiter Turn-Off) wyró niają się dwoma 

obwodami bramkowania dzięki temu czas 
wy ączania ETO jest znacznie mniejszy ni  

GTO czy IGCT. 

Nowe materiały półprzewodnikowe, 
inne niż  krzem,  charakteryzują się 

znacznie wyższymi napięciami 
przebicia i dopuszczalnymi 

temperaturami pracy. 
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Przykładowy moduł przekształtnikowy



Firma

POWEREX WESTCODE MITSUBISHI DYNEX ABBTyp przyrządu i 

parametry*

GTO
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GTO FG6000AU-120D

(6000 V, 4000 A)

G3000TC600

(6000 V, 3000 A)

FG6000AU-120D

(6000 V, 6000 A)

DGT409BCA

(6500 V, 1500 A)
----------

GCT & IGCT
FGC800B-130DS

(6500 V, 800 A)

FGC6000AX-120DS

(6000 V, 6000 A)

----------

GCU15CA-130

(6500 V, 1500 A)

GCU35AC-120

(6000 V, 3500 A)

----------

5SHY 30L6010

(6000 V, 3000 A)

5SHZ 08F6000

(6000 V, 800 A)

GCT

IGBT CM600HG-130H

(6500 V, 600 A)

T0900TA52E

(5200 V, 1800 A)

CM900HB-90H

(4500 V, 1200 A)

DIM600ASM65-K000

(6500 V, 600 A)

5SNX 20H2500

(2500 V, 2000 A)

Wybrane komercyjne przyrządy energoelektroniczne dużej mocy 
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Typowy udział komponentów w gabarytach i wadze przekształtników energoelektronicznych Typowy udział komponentów w gabarytach i wadze przekształtników energoelektronicznych 



W przekształtnikach PWM dużej mocy i średniego napięcia zastosowanie topologii typowego
mostka 3-fazowego nie jest rozwiązaniem właściwym, z powodu:

• niezbyt dużej częstotliwości łączeń przyrządów wymuszającej kompromis pomiędzy 
jakością wyjściowych prądów i napięć a zastosowaniem niedużego filtru,

• dużych narażeń napięciowych i znacznego poziomu przewodzonych zakłóceń 
wspólnych   (bez specjalnych środków zaradczych),
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Do zalet wielopoziomowych przekształtników PWM można zaliczyć:

• zwiększony zakres zmian amplitudy przebiegów wyjściowych napięcia/prądu,
• większą dokładność kształtowania przebiegów wyjściowych napięcia/prądu,
• możliwość zmniejszenia przekładni a nawet wyeliminowania transformatora dla linii śN,
• łatwiejsze dopasowanie do współpracy z niskonapięciowymi zasobnikami energii,
• zmniejszone narażenia napięciowe i prądowe elementów półprzewodnikowych

(w zależności od zastosowanej topologii),
• zmniejszony poziom zakłóceń wspólnych (common-mode).

• niekiedy niewystarczająca wartość napięcia szczytowego przyrządów  
energoelektronicznych (dla wartości napięcia szczytowego ok. 6 kV, napięcie 
w obwodzie DC wynosi ok. 3-4 kV). 

Rozwiązanie problemów - przekształtniki wielopoziomowe

ZALETY:

+ 6 łączników

+ rozwini ęte techniki sterowania
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WADY:

– niższa amplituda podstawowej harmonicznej napi ęcia wyj ściowego

– ograniczona moc

– Problemy kompatybilno ści (EMC)

+ rozwini ęte techniki sterowania

+ wysoka sprawno ść przetwarzania energii



3*380V

Obwód pośredniczący
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Obciążenie6 łączników
półprzewodnikowych

Prostownik
diodowy

ZASTOSOWANIE:

• napędy pr ądu przemiennego

• zasilacze awaryjne

3*380V

Obwód pośredniczący
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Obciążenie6 łączników
półprzewodnikowych

Prostownik
diodowy

ZALETY:

+ 6 łączników

+ rozwinięte techniki sterowania

+ wysoka sprawność przetwarzania energii

+ ogranicza pobór energii biernej

+ szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej



3*380V

Obwód pośredniczący Obciążenie
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6 łączników
półprzewodnikowych

6 łączników
półprzewodnikowych

+ możliwość zwrotu energii do sieci (praca czterokwadrantowa)

+ amplituda podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego 
zbliżona do poziomu znamionowego napięcia sieci

+ kontrolowane napięcie w obwodzie pośredniczącym

+ praca z cos φ = 1.

ZALETY:

3*380V

Obwód pośredniczący Obciążenie
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6 łączników
półprzewodnikowych

6 łączników
półprzewodnikowych

– wyższe napięcie w obwodzie pośredniczącym

– rozbudowane i skomplikowane sterowanie

– dwukrotnie większa liczba łączników

WADY:



3*380V

Obwód pośredniczący
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ObciążeniePrzekształtnik
główny

Prostownik
diodowy

Przekształtnik
pomocniczy

• dwa standardowe przekształtniki dwupoziomowe – główny
i pomocniczy

WAŻNIEJSZE CECHY:
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i pomocniczy

• przekształtnik pomocniczy (P � 20% mocy przekształtnika głównego)
dodaje jedynie moc odkształceń

• sterowanie według metody wektorów ortogonalnych (omówione dalej)

• 18 wektorów wyjściowych o zbliżonej długości

• napięcie wyjściowe ma charakter schodkowy o zredukowanej zawartości 
harmonicznych

• posiada cechy przekształtnika wielopoziomowego, ale obwód 
pośredniczący nie jest dzielony



+ podwyższony indeks modulacji

+ proste sterowanie

+ niska zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia wyjściowego

ZALETY:
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+ jeden obwód pośredniczący

+ obniżone straty łączeniowe

WADY:
– podwójna liczba łączników

– napięcie wyjściowe regulowane poprzez zmianę napięcia w obwodzie 
pośredniczącym

– obwód sumujący

ZASTOSOWANIE:
• układy zasilania awaryjnego o stałym napięciu i częstotliwości

3*380V

IHC

IHC

Obwód
pośredniczący
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IHC

IHC
ObciążeniePrzekształtnik

główny
Prostownik

diodowy

Przekształtnik OVT-IHC posiada właściwości falownika 
wielopoziomowego (6 poziomów)

Moduł IHC jest przekształtnikiem jednofazowym
o separowanym zasilaniu



+ obniżona zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia wyjściowego

+ obniżone straty łączeniowe

+ stosowanie typowych bloków konstrukcyjnych

ZALETY:
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+ stosowanie typowych bloków konstrukcyjnych

+ stosunkowo proste sterowanie

WADY:

– kilka separowanych źródeł zasilania

– potrójna liczba łączników

– niższa sprawność (dwa łączniki szeregowo)

ZASTOSOWANIE:

• przekształtniki średniej mocy, zwłaszcza zasilania rezerwowego

a) b) c)
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Ogólna zasada kształtowania napięcia wyjściowego w falownikach: 
a) 2-poziomowych; b) 3-poziomowych; c) N-poziomowych
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Przykład 4-warstwowej 
topologii gał ęzi VSI 

Przykłady podstawowych 
gałęzi falownikowych (Basic-VSI) 

31Topologia wielowarstwowa VSI  (Voltage Source Inver ter)
jako podstawa przekształtników wielopoziomowych
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C1C2C k-2C k-1 Ck-3C k

va2

vaj

vak

DC - Diode Clamped FC - Flying Capacitor CHB - Cascaded H-Bridge

(uogólniona NPC) (komórkowa)



• Wielopoziomowe przekształtniki prądowe – CSI (Current Source Inverter),

• Wielopoziomowe przekształtniki rezonansowe,

• Inne specjalne przekształtniki wielopoziomowe – w tym typu Z 

33Układ Z-falownika jego modyfikacja 3-poziomowa
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NPC ACS 6000
Sout= 3-27 MVA;
Uout = 3,3 KV;
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Simovert MW 

Sterowanie falownika – polowo zorientowane (FOC)

Sout= 0,7-5,5 MVA;
Uout = 2,3 kV; 3,3 kV; 4,16 kV; 
HV-IGBT – łączniki; 
fout=0÷250 Hz;
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� skokowo zmieniaj ące si ę napi ęcie wyj ściowe

� najprostsze sterowanie

IEL Oddział Gdańsk

� najprostsze sterowanie

� bardzo małe straty przeł ączania

� wysoki współczynnik f out1h /fswitch
częstotliwo ść (podstawowa harmoniczna)/cz ęstotliwo ść 
przeł ączania

� wysoki indeks modulacji

� THD 31%

� brak regulacji napi ęcia wyj ściowego

44



� mniejszy indeks modulacji

� generowanie szumu akustycznego

� emisja zakłóce ń
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� emisja zakłóce ń

� duża pochodna du/dt na zaciskach silnika

� falowniki wielopoziomowe pozwalaj ą ograniczy ć te 
wady
i jednocze śnie zwi ększyć moc przekształtnika

� przekształtnik działaj ący w oparciu o metod ę 
wektorów ortogonalnych (OVT) ma niektóre zalety 
falowników wielopoziomowych 55
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Przebiegi 
wyj ściowe

Rozkład 
harmonicznych
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Przebiegi 
wyj ściowe

Rozkład 
harmonicznych
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Przebiegi 
wyj ściowe

Rozkład 
harmonicznych
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Napięcie 
wyj ściowe 
przekształtnika 
głównego
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Napięcie 
wyj ściowe 
przekształtnika 
pomocniczego

Napięcie 
wyj ściowe 
przekształtnika 
złożonego OVT 1212



A - napięcie wyj ściowe 
przekształtnika 
złożonego

C - napięcie wyj ściowe 
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C
przekształtnika 
głównego

B i D – prądy fazowe

Skala napi ęciowa:
100 V/dz.

Skala pr ądowa:
10 A/dz.

Podstawa czasu:
4 ms/dz.

1313

Przekształtnik
2-poziomowy
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A B C

IHC IHCIHC

E

a2

b1 b2 b3

a3a1
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� poł ączenie  przekształtników IHC ze standardowym falownikie m 
odpowiada poł ączeniu przekształtnika OVT z transformatorem 

� napi ęcia wyj ściowe s ą składane z napi ęć przekształtnika głównego

IEL Oddział Gdańsk

� napi ęcia wyj ściowe s ą składane z napi ęć przekształtnika głównego
i mostków IHC

� wszystkie jednostki IHC musz ą mieć separowane zasilanie
o odpowiednich parametrach i jednakowej warto ści napi ęcia

�otrzymuje si ę przekształtnik 6-poziomowy o niskiej zawarto ści 
harmonicznych napi ęcia wyj ściowego

�otrzymany przekształtnik jest konkurencyjny w stosunku  do 
przekształtnika zbudowanego z 9-ciu jednostek IHC

1515

IHC ==
a

b
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a b
� wyj ścia a i b mog ą znajdowa ć się w trzech stanach: napi ęcie 

dodatnie (+), ujemne (-) lub zerowe (0)

� układ trzech jednostek IHC mo żna traktowa ć jako 1 przekształtnik
3-fazowy

� powy ższy przekształtnik generuje 3 3 = 27 przestrzennych wektorów 
napi ęcia (24 wektory aktywne i 3 wektory zerowe)
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a1 b1

a2 b2

a3 b3

a

b

c
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� generowane wektory wyj ściowe odpowiadaj ą wektorom napi ęcia 
otrzymywanym w przekształtnikach NPC ( Neutral Point Clamped 
Converter)

IEL Oddział Gdańsk

Converter)

� przekształtnik OVT-IHC jest zdolny do wygenerowania 19  x 7 = 133 
różnych wektorów przestrzennych napi ęcia

� duża ilo ść wektorów napi ęcia pozwala na precyzyjne formowanie 
kształtu napi ęcia wyj ściowego, a tak że na skokow ą zmian ę jego 
warto ści

� pozwala uzyska ć wyższe napi ęcie wyj ściowe przy danym napi ęciu 
dopuszczalnym pracy ł ączników

1818
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Tyrystory Tyrystory GTO Tranzystory IGBT

Rozwój ł ączników półprzewodnikowych
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Rozwój układów steruj ących

Rozwój narz ędzi programistycznych

Analogowe Układy TTL Mikroprocesorowe

Asembler Języki wysokiego poziomu (ANSI C)

2020
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‘C62x

‘C6701

‘C67x

Stały przecinek Zmienny przecinek

250 Mhz
2000 MIPS

200 Mhz
1600 MIPS
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KOMPLEKSOWE
STEROWANIE

PRZEKSZTAŁTNIKIEM
ZŁOŻONYM
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STEROWANIE
PRZEKSZTAŁTNIKIEM

NIEZALEŻNE
STEROWANIE

PRZEKSZTAŁTNIKIEM
ZŁOŻONYM

TMS320C25 TMS320C31 N * TMS320C31

1992 1996 1999 2323

IEL Oddział Gdańsk
2424



OBIEKT

IEL Oddział Gdańsk

SZYBKIE ŁĄCZE SZEREGOW E

STACJA ROBOCZA

SERWER

DS1102

INTERFACE

SIEĆ ETHERNET

DS1102

INTERFACE
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� precyzyjne układy nap ędowe

� przekształtniki AC/DC/AC

� przekształtnik z dwoma niezale żnymi falownikami maszynowymi
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� przekształtnik z dwoma niezale żnymi falownikami maszynowymi
i wspólnym obwodem DC

� przekształtniki wielopoziomowe

� przekształtniki matrycowe

� zasilacze:  UPS, specjalizowane

� napędy trakcyjne

� filtry aktywne, kompensatory i kondycjonery energii

� aplikacje badawcze i dydaktyczne
3535
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Dziękuję za uwagę
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dr hab. inż. Grzegorz Żurek  

Cz. 1. Wykorzystanie roślin na cele 
energetyczne - uprawy 

konwencjonalne oraz nowe gatunki.

Cz. 2. Perz wydłużony jako przykład
taniego źródła energii.  



Perz wydłużony jako przykład taniego źródła energii 
 
 

Danuta Martyniak 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 
Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych 
Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych,   

Radzików, 05 – 870 Błonie 
e-mail:d.martyniak@ihar.edu.pl 

 
 
W kształtowaniu infrastruktury obszarów wiejskich szczególny problem stanowi 

poszukiwanie powierzchni pod rośliny energetyczne. Nie wskazane jest bowiem zabieranie 
gruntów ornych pod ich uprawę, natomiast uwagę należy kierować na tereny porolne (1, 5 mln 
ha ugrów i nieużytków), gleby ekstremalne (nadmiernie suche, mokre i do rekultywacji) oraz 
proekologiczne tereny trawiaste. Spośród wielu źródeł energii odnawialnej rośnie 
zainteresowanie energią zieloną, która kumulowana jest corocznie w procesie fotosyntezy, 
kumulacji energii słonecznej. Dotychczas znane gatunki nie spełniają do końca oczekiwań 
plantatorów roślin energetycznych, zwłaszcza z uwagi na koszty ich produkcji. Stąd pilne 
poszukiwanie nowych gatunków i sposobów ich wykorzystania na cele energetyczne. 
 W trakcie badań nad odtwarzaniem i poszerzeniem bioróżnorodności krajowych 
zasobów roślinnych, prowadzonych w IHAR, zwrócono uwagę na nowy, od niedawna 
aklimatyzowany w Polsce gatunek trawy - perz wydłużony (Agropyron elongatum). 
Kilkuletnie prace badawcze doprowadziły do uzyskania materiałów prebreedingowych. 
Uzyskana tą drogą odmiana ‘Bamar’ znajduje się w badaniach rejestrowych na OWT  
w COBORU. Ten nowy na rynku biomasy gatunek ze względu na szereg korzystnych cech 
biologicznych i technologicznych, może być przydatny na cele energetyczne, zarówno do 
bezpośredniego spalania jak i wykorzystania masy zielonej (biogaz). 
 Perz wydłużony jest rośliną wieloletnią, nieinwazyjną, zbitokępową, bezrozłogową,  
o bardzo głębokim systemie korzeniowym i wysokich (ponad 2 m), licznych, sztywnych 
źdźbłach.  Daje obfitą biomasę zieloną, zaś drewniejące jesienią pędy generatywne o dużej 
zawartości celulozy również wysoki plon suchej masy (do 15 ton z ha). Jest on bardzo łatwy  
w uprawie, a technologia produkcji biomasy jest tania, podobna jak u zbóż (wysiew z nasion  
i prosty zbiór przy pomocy tradycyjnych maszyn). Gatunek ten może być przydatny na 
wszystkie gleby, a zwłaszcza na ubogie (suche i piaszczyste, IV – VI klasy). 
 Biomasa tej nowej trawy powinna być uwzględniana w nowych technologiach produkcji 
energii z OZE. Wartość opałowa suchej masy jest wysoka (15-17 MJ/kg) i zbliżona do 
niektórych gatunków drewna (topola, wierzba), a nawet węgla brunatnego. Wartość kaloryczna 
suchej masy uzyskanej z 1 ha plantacji może równoważyć nawet 6 ton węgla kamiennego.  
Sucha biomasa roślin dobrze się sprasowuje i nadaje się głównie do belowania, brykietowania. 
Łatwość reprodukcji i rozmnażania nasion (przy bardzo dużym współczynniku rozmnażania) 
stwarzają możliwość zagospodarowania tym gatunkiem do roku 2014 areału 750 tys. ha, to jest 
ponad połowę samych ugorów i terenów porolnych. Natomiast w roku 2015, zagospodarowany 
areał perzu wydłużonego, mógłby zabezpieczyć brakujący limit 15% udziału energii 
odnawialnej w łącznej produkcji energii według założeń Unii Europejskiej.  
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WYKORZYSTANIE ROŚLIN NA CELE ENERGETYCZNE – UPRAWY 
KONWENCJONALNE ORAZ NOWE GATUNKI 

 
 

Grzegorz Żurek 
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, 

Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych 
Pracowania Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych 

Radzików, 05 – 870 Błonie, 
email: g.zurek@ihar.edu.pl 

 
Wstęp 
 

Pozyskiwanie energii pozostaje od zawsze w sferze bezpośredniego zainteresowania 
człowieka: począwszy od energii dla podtrzymania podstawowych funkcji życiowych po 
energię do ogrzania mieszkań, produkcji różnych dóbr czy też przemieszczania się  
w przestrzeni. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się informacje o mającym wkrótce 
nastąpić wyczerpaniu opłacalnych w eksploatacji źródeł paliw kopalnych. Pomijając 
rozbieżności tych szacunków, w ciągu najbliższych 50 – 100 lat należy liczyć się ze 
znacznym ograniczeniem dostępności paliw na obecnym poziomie cen.  

Za najpoważniejsze wyzwanie stające obecnie przed ludzkością uważane jest globalne 
ocieplenie. Konsekwencje ocieplenia zauważalne są już teraz poprzez wzrastająca liczbę 
katastrofalnych zjawisk atmosferycznych takich jak np. bardzo silne wiatry, trąby powietrzne, 
ulewne deszcze czy długotrwałe susze. Nasilenie oraz częstotliwość tych zjawisk może  
w przyszłości wzrosnąć. Głównym czynnikiem wpływającym na występowanie tych zmian 
jest tzw. efekt cieplarniany, powodowany przez gwałtowny wzrost przede wszystkim stężenia 
dwutlenku węgla jak również metanu, tlenku siarki, tlenku azotu i innych tzw. gazów 
szklarniowych. Głównym ‘producentem’ tych gazów jest człowiek, który na szeroką skalę 
wycina lasy dla zwiększenia powierzchni uprawnych oraz spala coraz większe ilości paliw 
kopalnych w silnikach, piecach itp. urządzeniach bezpośrednio zaangażowanych  
w uprzemysłowienie i rozwój cywilizacji. Z jednej strony spada zatem powierzchnia lasów  
i obszarów zielonych pochłaniających dwutlenek węgla i produkujących tlen a z drugiej 
wzrasta emisja dwutlenku węgla.  

Jednym spośród wielu działań mogących zahamować lub chociażby ograniczyć emisję 
CO2  jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Za takie uważa się źródła wykorzystujące 
w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, 
prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy i biogazu. 
Wszystkie postaci energii odnawialnej pochodzą z trzech źródeł: aktywności Słońca, 
geotermalnego ciepła Ziemi, sił grawitacji, ruchów planet oraz Księżyca. Energia wytworzona 
w oparciu o tego typu źródła jest czysta (brak lub minimalna emisja CO2), a do jej produkcji 
można wykorzystywać odpady i pozostałości po innych cyklach produkcyjnych. Oprócz 
niewątpliwych korzyści ekologicznych, wynikających z pozyskiwania energii ze surowców 
odnawialnych należy również uwzględnić korzyści ekonomiczne (nowe miejsca pracy, 
rozwój regionalny, podwyższenie konkurencyjności gospodarki, efektywne wykorzystanie 
nadwyżek produkcyjnych, resztek czy odpadów) czy nawet polityczne (poprawa 
bezpieczeństwa energetycznego kraju). Jedną z najistotniejszych korzyści wynikających  
z energetycznego wykorzystania upraw rolniczych jest możliwość wytwarzania źródeł energii 
na własne potrzeby, co jest niewykonalne przy korzystaniu z paliw konwencjonalnych. 

W sferze zainteresowania rolnictwa pozostaje oczywiście produkcja energii z płodów 
rolnych ewentualnie ich pochodnych. Stosowane obecnie metody pozyskiwania energii  
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z roślin opierają się na spalaniu biomasy w postaci: paliw stałych (drewno opałowe, brykiety, 
ścinki drewna, kora, osady ściekowe odwodnione, rośliny energetyczne, odpady komunalne), 
paliw gazowych (biogaz rolniczy, biogaz z osadów ściekowych, gaz wysypiskowy) oraz 
paliw płynnych (biodiesel, etanol, metanol). 

W literaturze światowej opisano ponad 40 gatunków roślin, z których można 
produkować energię. Podstawowymi źródłami biomasy w warunkach rolnictwa polskiego są  
i będą w najbliższej przyszłości: słoma i ziarno zbóż, buraki cukrowe, ziemniaki, słoma  
i nasiona rzepaku, kukurydza oraz wszelkie odpadki z produkcji roślinnej i zwierzęcej (łuski, 
wytłoki, chwasty, nawozy naturalne, itp.). Biomasę o znakomitych parametrach 
technologicznych i wysokim wskaźniku efektywności pozyskania można również uzyskać  
z tzw. dedykowanych upraw roślin energetycznych: wierzby, miskanta, sylfii itp. mniej lub 
bardziej popularnych gatunków roślin wieloletnich.  

Każde z wymienionych powyżej źródeł biomasy posiada nieco odmienne parametry 
przydatności do przetwarzania oraz potencjalnych możliwości rozwoju produkcji w naszym 
kraju, w zależności od przyjętego sposobu przerobu.  
 
Bezpośrednie spalanie (drewno, słoma, ziarno)  
 
Jest to najprostsza i niestety najmniej efektywna metoda pozyskiwania energii z biomasy.   
 
Tabela 1. Możliwości w zakresie pozyskania energii cieplnej za spalania biomasy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biomasa roślinna przed spaleniem powinna być skoncentrowana w postać brykietu 
opałowego lub pelletu. Brykiet można w zasadzie stosować w tradycyjnych paleniskach, 
natomiast do spalania pelletu dostępne są na krajowym rynku specjalne piece. Ich zaletą, 
oprócz wysokiej sprawności jest możliwość zautomatyzowania procesu palenia.  

Możliwości pozyskania słomy na cele energetyczne zależą od aktualnych warunków 
klimatycznych i regionu kraju. Rocznie w Polsce zbiera się ok. 28, 5 mln ton słomy (zboża, 
strączkowe, rzepak). Po odliczeniu ilości niezbędnych dla zwierząt (pasza, ściółka) oraz dla 
zachowania bilansu materii organicznej w glebie (przyoranie) pozostaje ok. 6, 5 mln ton 
niewykorzystanej słomy, dla ewentualnego przeznaczenia na cele energetyczne.  

Kolejnym surowcem, który można przeznaczyć do pozyskania z niego energii cieplnej 
jest ziarno zbóż, zwłaszcza owsa, ewentualnie poślad pozostający po oczyszczeniu ziarna 
innych zbóż. Według szacunków prof. Witolda Podkówki z UTP w Bydgoszczy, owies 
uprawiany na powierzchni ok. 2, 7 ha (przy plonach 25, 5 dt/ha ziarna) zabezpiecza potrzeby 

Rodzaj biomasy MJ z 1 kg 
Słoma:  
rzepakowa 15,0 
jęczmienna 16,1 
kukurydziana 16,8 
pszenna 17,3 
Drewno:  
zrębki wierzby 16,5 
trociny 19,3 
pył drzewny 15,2 - 20,1 
Paliwa kopalne: 
węgiel 25,0 
gaz 35,0 
olej opałowy 43,2 



grzewcze domu o powierzchni 200 m2. Koszt takiego ogrzewania jest o ok. 700 PLN niższy 
niż w wypadku zastosowania węgla. Uzyskanie plonu ziarna owsa rzędu 40 – 60 dt/ha nie 
powinno stanowić w Polsce większego problemu, co znacznie podwyższy opłacalność 
energetycznego wykorzystania tej uprawy.  

Rolnicy od zawszy wykorzystywali drewno do spalania. Dysponując dużymi ilościami 
tego surowca (np. wycinka w sadach owocowych, likwidacja zachwaszczeń przydrożnych) po 
kosztach ograniczających się w zasadzie jedynie do jego pozyskania można „wyprodukować” 
znaczne ilości energii na własne potrzeby.  
 
Produkcja biopaliw  
 

Ceny ropy naftowej na rynkach światowych przekraczały ostatnio, co kilka dni kolejne 
bariery wytrzymałości ekonomicznej i psychicznej konsumentów. Cena tego strategicznego 
surowca miast regulować rynek i stymulować popyt i podaż stała się narzędziem manipulacji 
politycznej. Wszystko to skłania do poszukiwania innych źródeł pozyskania paliw płynnych. 
Jedną z takich alternatyw jest bioetanol – inaczej spirytus etylowy, wytwarzany z surowców 
roślinnych (np. melasy). Bioetanol stanowi dodatek do benzyn wszelkiego typu. Paliwo  
z 85% dodatkiem bioetanolu (tzw. E85) ma liczbę oktanową 110 i jest uważane za jedno  
z najbardziej wydajnych paliw. Stosowanie paliw z ponad 10% dodatkiem bioetanolu 
wymaga pewnych zmian konstrukcyjnych silników i oprogramowania sterujących ich pracą 
komputerów. Wydajność procesu przerobu płodów rolnych na bioetanol zależy od rodzaju 
uprawy (tabela 2). W warunkach Polski największym zainteresowaniem producentów 
powinna spotkać się kukurydza oraz ziemniaki.  
 

Tabela 2. Możliwości w zakresie pozyskania bioetanolu z upraw roślinnych 
(wg. Janowicz, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkcja bioetanolu może odbywać się zarówno bezpośrednio u rolnika jak  
i w dużych przetwórniach jak np. gorzelnie przemysłowe. Obowiązujące przepisy 
umożliwiają rolnikowi wyprodukowanie do 100 l na 1 ha powierzchni użytków rolnych 
będących w jego posiadaniu.  

Inną metodą pozyskania paliwa z roślin jest np. przerób nasion rzepaku na estry  
i diestry, stanowiące dodatek do oleju napędowego. Olej rzepakowy oraz jego estry, pod 
względem energetycznym zajmują miejsce pośrednie pomiędzy benzyną, olejem napędowym  
a alkoholami.  
 

 

 

 

Roślina uprawna Litry bioetanolu 
z 1 ha 

Koszt produkcji 
energii (Euro/GJ) 

Żyto 773  
Pszenżyto 1123 20,9 
Pszenica 1379  
Ziemniak 2024  
Kukurydza 2520 10,9 
Burak cukrowy 3700 23,7 



 

 
Tabela 3. Porównanie wartości opałowej paliw płynnych różnego pochodzenia (wg. 

Wałkowskiego, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na krajowym rynku dostępne są urządzenia, dzięki którym można produkować zarówno 
bioetanol jak i diestry z oleju rzepakowego. Dla przykładu przy produkcji biopaliwa  
z własnych nasion rzepaku cena 1 litra może wahać się od 2,15 do 2,35 PLN a przy produkcji 
z oleju zakupionego – od 2,40 do 2,90 PLN. 
 
Biogaz 
 
Produkcja energii w oparciu o spalanie biogazu wydaje się być najbardziej „przyszłościową” 
technologią, z uwagi na duży wachlarz surowców do przerobu, obejmujący zarówno 
wszelkiego rodzaju produkty roślinne w formie „czystej” (ziarno zbóż, słoma, siano) jak  
i częściowo przetworzonej (wysłodki, makuchy) a nawet produkty odpadowe (gnojowica, 
obornik, nawóz kurzy, resztki z przerobu mięsa itp.). 
Wydajność tego procesu, jak i wymienionych powyżej jest również zmienna i zależy od 
zastosowanego surowca. 
 
 

Tabela 4. Porównanie wydajności niektórych surowców do produkcji biogazu 
 

Surowiec do przerobu wydajność 
(m3 biogazu z 1 tony masy) 

gnojowica 18 
obornik 27 
czubki korzeni buraka cukrowego 34 
chwasty (pokrzywa, rdest sachaliński) 70 
odchody kurze 93 
ziemniaki, warzywa (resztki po przerobie) 35 
trawa łąkowa 98 
kiszonka z trawy 183 
kiszonka z kukurydzy 190 
kukurydza mieszana (5.3% włókna) 391 
mielone ziarno zbóż 597 

 
Korzyści płynące z wykorzystania tej metody pozyskiwania energii dostrzegli już nasi 

sąsiedzi zza zachodniej granicy. Do końca ubiegłego roku powstało tam 4 tysiące (tylko  
w roku 2006 – 1, 2 tysiąca) bigazowni o różnej mocy. Jedna z największych (20 MW) będzie 
pracować przy Polskiej granicy, a surowce do produkcji energii będą sprowadzane m.in.  
z Polski. Zaplecze produkcyjne dla biogazowi wynosi średnio 500 ha uprawy np. kukurydzy 

Rodzaj paliwa Wartość opałowa 1 kg 
(MJ) 

Benzyna 43,5 
Oleje napędowe 42,4 
Olej rzepakowy 32,9 
Dieter z oleju rzepakowego 37,5 
Etanol 25,0 
Metanol 19,5 



na 1 MW mocy. Przeciętna moc biogazowi o zasięgu lokalnym powinna  zawierać się 
pomiędzy od 0,5 a 2 MW. To gwarantuje lokalne generowanie energii przy minimalnych 
kosztach jej przesyłu na dalsze odległości oraz zabezpieczenie w surowce do przerobu  
w oparciu o lokalną produkcję rolniczą. Kolejną, bardzo istotną cechą biogazowi jest 
skojarzona produkcja energii cieplnej oraz elektrycznej (tzw. kogeneracja). Pozwala to na 
osiągnięcie ponad 87% sprawności przetworzonej energii. Rozważane są również możliwości 
uzdatniania biogazu do sieci gazu ziemnego oraz przesył na większe odległości. 

O skali możliwych do uzyskania korzyści (i to nie tylko o charakterze materialnym) 
niech świadczy fakt, iż przeznaczenie upraw kukurydzy z 1.5 mln ha może dać 7.5 mld m3 
biogazu, a to jest tylko nieco mniej niż cały import gazu ziemnego do Polski, i równocześnie 
więcej niż cały import tego paliwa z Rosji. Podany powyżej areał uprawy jest jedynie 
przykładem, bardziej realne wydają się szacunki możliwych do wykonania zasiewów 
kukurydz na obszarze ok. 850 tys. ha (Michalski, 2007). Według jeszcze innych szacunków 
wyprodukowanie biogazu z 1 ha kukurydzy i przeznaczenie go do zasilania samochodu 
umożliwia przejechanie ok. 70.000 km. Technologia produkcji biogazu wymaga znacznych 
inwestycji, jest jednak dostępna już na poziomie spółek producenckich, gmin czy osiedli.  
 
Efektywność energetyczna 
 

Produkcja energii, jak zresztą każda działalność wytwórcza, powinna być efektywna.  
W wypadku pozyskiwania energii z płodów rolnych stosunek energii uzyskanej do 
poniesionych na jej wytworzenie nakładów (tzw. efektywność energetyczna – Ee) zależy od 
przyjętej metody pozyskania plonu oraz od sposobu jego przetworzenia na energię. 

Najbardziej efektywne są oczywiście wieloletnie plantacje roślin energetycznych, ale 
wśród typowych jednorocznych upraw również można zauważyć znaczne zróżnicowanie: 
 

Tabela 5. Efektywność energetyczna wybranych metod przerobu  
oraz surowców roślinnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porównanie przydatności wybranych konwencjonalnych upraw roślinnych do produkcji 
energii 
 

Podejmując decyzję o produkcji energii z konwencjonalnych upraw roślinnych należy 
rozważyć wiele czynników, zarówno natury ekonomicznej jak i ekologicznej i społecznej. Na 
potrzeby tego opracowania przygotowano propozycję ‘rankingu’ podstawowych upraw 
roślinnych pod względem aktualnych i przyszłych możliwości ich intensyfikacji.  
 
 
 
 
 

Metoda pozyskania energii Efektywność energetyczna 
(Ee) 

biodiesel z rzepaku + spalenie słomy 2,74 
biodiesel z rzepaku 1,47 
brykiety z odpadów leśnych 1,24 
brykiety lub pellety ze słomy odpadowej 1,05 
bioetanol z pszenicy 0,68 
energia z wierzby wiciowej 10,00 



Tabela 6. Ocena potencjalnej możliwości intensyfikacji produkcji wybranych upraw 
roślinnych z uwzględnieniem wykorzystania ich również dla pozyskania energii 

 
Intensyfikacja uzasadniona poprzez … Zboża Kukurydza  Rzepak Burak 

cukrowy Ziemniaki 

możliwość zwiększenia areału uprawy 0 0,5 1 0,5 1 
możliwość poprawy plonowania 1 1 1 1 1 
elastyczność technologii pozyskania energii 1 1 1 0 0 
względnie wysoka efektywność energetyczna 0,5 1 1 0 0,5 
korzystny efekt ekologiczny 0 0 1 1 1 
Łączna suma za i przeciw 2,5 3,5 5 2,5 3,5 

1 = większość argumentów na tak, 0 = większość na nie, 0.5 = równowaga argumentów na tak i na nie 
 

Jak widać, największe szanse stoją przed uprawą rzepaku. Pomimo stosunkowo 
znacznych wymagań glebowych i klimatycznych, roślina ta może stać się przyszłością 
polskiej bioenergetyki. Warto również rozwijać produkcję kukurydzy oraz ziemniaków.  
Z kolei intensyfikacja upraw roślin zbożowych i buraka cukrowego powinna być raczej 
nakierowana na tradycyjne wykorzystanie tych roślin niż na ‘wariant energetyczny’. Wiąże 
się to szczególnie z silnym oporem społecznym przed przeznaczaniem ‘chleba na opał’.  
W naszej kulturze jest to postrzegane bardzo negatywnie i wymaga mocnych argumentów, 
zwłaszcza natury ekonomicznej. 
 

Zagospodarowanie nieużytków 
 

Każda działalność rolnicza musi uwzględniać efekt środowiskowy. Jest to bardzo 
istotne w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu upraw roślin energetycznych  
z uwzględnieniem zagospodarowania nieużytków. Nadrzędny cel takiego działania – 
ograniczenie emisji CO2 poprzez np. spalanie biomasy, może być bowiem nigdy nie 
osiągnięty. Uwolnienie CO2 do atmosfery jako efekt gwałtownego rozkładu materii 
organicznej zgromadzonej w nieużytku zbilansuje się ograniczeniem emisji tego gazu 
podczas spalania biomasy w najlepszym przypadku po kilkunastu a w najgorszym po 
kilkudziesięciu latach. Nieużytki stanowią bowiem naturalne rezerwuary węgla związanego  
w materii organicznej gleby. Ich naruszenie poprzez np. uprawę powoduje gwałtowne 
utlenianie węgla i  emisję CO2 do atmosfery.  
 

Gatunki wieloletnie: 
1. Szybko rosnące drzewa 
 

Wierzba wiciowa (Salix viminalis L.) jest obecnie najpopularniejszą wieloletnią 
rośliną energetyczną w naszym kraju. Przed podjęciem decyzji o założeniu plantacji tej 
rośliny należy dokładnie rozpoznać lokalne warunki wodne i glebowe.  
Za zakładaniem plantacji wierzby na cele energetyczne przemawia głównie niska cena 
założenia plantacji oraz łatwość w dostępie do materiału rozmnożeniowego. Kalkulacje 
wykonane na potrzeby Energetyki Łęczyńskiej, wykazały, iż całkowity koszt założenia 1 ha 
plantacji wierzby (przy obsadzie 40 tys. sztuk) wyniósł nieco ponad 4000 PLN. Przy 
planowaniu większych plantacji istotna jest również możliwość nawiązania kontaktów  
z dużymi odbiorcami (zakłady energetyczne) wykorzystującymi zrębki wierzbowe w procesie 
współspalania np. z miałem węglowym.  



Uprawa ta może być jednak zawodna w plonowaniu, w zależności od warunków 
wilgotnościowych. Zbiór starszych plantacji (np. ponad 3-letnich) jest trudny a likwidacja 
plantacji po zakończeniu jej eksploatacji jest kłopotliwa i kosztowani. Roślina ta jest podatna 
na uszkodzenia powodowane przez choroby oraz szkodniki. Niezbędne jest zatem stosowanie 
środków chemicznych. Wierzba jest rośliną o dużych zapotrzebowaniach wodnych. Szacuje 
się, że 1 ha potrzebuje rocznie od 6 do 10 tys. m3 wody. Lokalizacja plantacji jest zatem 
najbardziej sensowna na terenach o naturalnie wysokim poziomie wód gruntowych. Surowiec 
do przerobu tzn. pędy wierzby ścięte np. w zimie, mają dużą wilgotność i aby przeznaczyć je 
do bezpośredniego spalenia należy je najpierw podsuszyć. Jest to związane albo  
z koniecznością posiadania dużej powierzchni, na której ścięte pędy mogłyby leżakować  
i podsychać, albo suszarni – co jednak wiąże się z wydatkowaniem energii na posuszenie. 
Kolejnym gatunkiem drzew szybko rosnących jest topola (Populus sp.), której kilka odmian 
jest już dostępnych w Polsce. Roślina ta wymaga gleb przewiewnych i dobrze 
napowietrzonych oraz wody gruntowej na głębokości od 100 do 200 cm. Tereny zalewowe, 
gleby zasolone czy zbyt kwaśne jak również zbyt piaszczyste i lekkie nie są wskazane do 
uprawy tego gatunku. Zbiór prowadzony jest co 4 – 5 lat a plantacja może plonować nawet 
przez 50 lat (dane amerykańskie). Za uprawą topoli na cele energetyczne przemawiają 
podobne przesłanki jak w wypadku wierzby. Ekologiczna wartość tej rośliny jest wyższa niż 
wierzby. Według źródeł amerykańskich dojrzała plantacja topoli daje trzykrotnie większe 
plony etanolu niż przemysłowa uprawa kukurydzy. Co więcej, nie wymaga corocznych 
nakładów na orkę, siew, nawożenia itp. czynności niezbędne w produkcji kukurydzy. A to 
przekłada się na istotne zmniejszenie emisji CO2. Generalnie topola plonuje lepiej niż wierzba 
i ma znacznie większą zawartość celulozy (niemal 50%), co z kolei decyduje o przydatności 
do przekształcania na energię. Argumenty na niekorzyść zakładania plantacji tej rośliny na 
cele energetyczne dotyczą głównie oddziaływania dużych, monokulturowych upraw na 
środowisko, choć w wypadku tego gatunku tego typu oddziaływanie jest raczej niewielkie.  
 

Gatunkiem rośliny o znacznym potencjale bioenergetycznym, który zwrócił uwagę 
naukowców w ostatnim okresie jest morwa biała (Morus alba L.). Drzewa morwy rosną 
szybko, można zatem wykorzystywać przyrosty roczne jako źródło energii do spalenia, jak  
i wsad do biogazowni. W skali roku można uzyskać 17 ton biomasy z 1 ha (Łochyńska, 
2010). Wartość energetyczna drewna tego gatunku jest porównywalna do wierzby (ok. 17.9 
MJ/kg), przy znacznie wyższym rocznym plonie biomasy. Oprócz przeznaczenia 
energetycznego roślina ta znakomicie wpasowuje się w krajobraz rolniczy, stanowiąc źródło 
surowca farmaceutycznego, pokarmu dla ptaków, a nawet surowca do produkcji wyrobów 
drewnianych o wymaganej znacznej wytrzymałości na odkształcenia (np. kije hokejowe).  
 

Wśród roślin energetycznych na uwagę zasługuje robinia akacjowa (Robinia 
pseudoacacia L.), ponieważ jej cechy biologiczne umożliwiają znaczną produkcyjność 
drzewostanów, także w skrajnie trudnych warunkach siedliskowych nieużytków 
poprzemysłowych i erozyjnych.  
Gatunek ten pochodzi z kontynentu północnoamerykańskiego i jest od dawna 
rozpowszechniony w Polsce. Drzewo to dorasta do wysokości ok. 25 m i odznacza się dużą 
zdolnością wydawania odrośli zarówno z pni, jak i korzeni. Robinia występuje  
w różnorodnych warunkach siedliskowych, nieodpowiednie są dla niej jedynie gleby ciężkie  
i podmokłe. Jest odporna na przymrozki wiosenne, dobrze znosi suszę i zanieczyszczenie 
powietrza. Właściwości fizykochemiczne drewna tego gatunku są porównywalne z drewnem 
dębowym i grabowym. Wartość opałowa drewna robinii określana jest pomiędzy 17 a 17, 4 
MJ/kg s.m. 
 



2. Trawy wieloletnie 
 

Jednym z najbardziej obiecujących gatunków traw wieloletnich pod względem 
możliwości uprawy na cele energetyczne jest miskant olbrzymi (Miscantus giganteus). 
Pomimo iż nie jest to roślina z naszej strefy klimatycznej, to wieloletnie prace prowadzone 
zarówno w Europie Zachodniej jak i w Polsce potwierdziły jej duże zdolności plonotwórcze  
i pozytywny wpływ na środowisko w warunkach klimatu umiarkowanego. Za podjęciem 
uprawy tego gatunku przemawia dynamiczny wzrost począwszy od posadzenia w ziemi, 
niskie wymagania nawozowe, aktualny brak szkodników i patogenów, długi okres 
plonowania na względnie stałym poziomie. Szczególnie istotne jest niskie zapotrzebowanie 
wodne (ok. 2 – 3 tys. m3  rocznie na 1 ha uprawy), co ma szczególne znaczenie w przy bardzo 
ograniczonych zasobach wodnych naszego kraju. Zbiory miskanta przypadają na miesiące 
zimowe (luty – marzec), w okresie swobodnej dostępności takich urządzeń jak np. kombajny 
do kukurydzy, prasy wysokiego zgniotu oraz środki transportowe. Zebrany w tym okresie 
miskant ma ok. 20% wilgotności i nie wymaga dodatkowych nakładów energii na dosuszanie. 
Praktycznie nie ma potrzeby stosowania zabiegów ochrony roślin, a chemiczne zwalczanie 
chwastów ma sens jedynie bezpośrednio po posadzeniu. Roślina reaguje pozytywnie na 
nawożenie, choć dawki poniżej 100 kg N na 1 ha nie przynoszą spodziewanego efektu. Koszt 
założenia plantacji tego gatunku jest jednak bardzo wysoki. Tylko na sadzonki należy wydać 
co najmniej 10000 PLN na 1 ha. Dostępne obecnie na rynku sadzonki (gatunek ten nie 
wytwarza nasion) pochodzą albo z podziału starszych roślin lub z mnożenia metodą kultur in 
vitro. Te ostatnie mogą wykazywać wrażliwość na przemarzanie, dlatego w stosunku do 
nowych nasadzeń zaleca się okrywanie (np. słomą) lub obredlanie przed zimą.  
 

Z pozostałych gatunków traw wieloletnich, które w naszym kraju można  
z powodzeniem uprawiać z przeznaczeniem dla pozyskiwania energii warto wymienić mozgę 
trzcinowatą (Phalaris arundinacea), kostrzewę trzcinową (Festuca arundinacea), rajgras 
wyniosły (Arrhenatherum elatius) czy stokłosę wyniosłą (Bromus inermis). Gatunki te 
mogą osiągać plony rzędu 10 – 15 t suchej masy z 1 ha. Plonowanie na tym poziomie może 
trwać przez 3 – 5 lat (przy optymalnych warunkach siedliskowych i nawożeniu). Za 
podjęciem uprawy tych gatunków przemawia fakt ich dostosowania do naszego klimatu oraz 
długich tradycji w ich uprawie. Oprócz przeznaczenia na cele energetycznego można je 
oczywiście wykorzystywać również tradycyjnie tzn. jako źródło paszy. Nasiona niektórych  
z wymienionych gatunków są dostępne na krajowym rynku i wtedy koszty założenia plantacji 
są względnie niskie. Plantacje tych gatunków są jednak krótkowieczne, w porównaniu do np. 
wierzby czy miskanta.   
 

Gatunkiem traw wieloletnich, najprawdopodobniej najlepiej przebadanym z punktu 
widzenia przydatności dla bioenergetyki, choć nieznanym powszechnie w naszym kraju, jest 
proso rózgowate (Panicum virgatum L.). Roślina pochodzi z Ameryki Północnej  
i charakteryzuje się typem fotosyntezy C4. Stamtąd pochodzą również liczne odmiany tego 
gatunku, z przeznaczeniem na cel paszowe oraz energetyczne. Jest to gatunek wieloletni, 
dorastający do 1.5 – 2.5 m. W Polsce dobrze zimuje, produkuje biomasę w ilości 9 – 15 ton 
s.m. z hektara oraz wytwarza żywotne nasiona. Specyfiką nasion tego gatunku jest ich 
przydatność do wysiewu dopiero po ustąpieniu naturalnego spoczynku, tzn. po roku 
przechowywania w magazynie lub podobnym miejscu. Roślina reaguje pozytywnie na 
nawożenie mineralne i na jednym stanowisku można ją uprawiać, przez co najmniej 
kilkanaście lat. Produkcja energii netto, (czyli różnicy pomiędzy energią włożoną  
w wytworzenie jednostki produktu a energią pozyskaną w wyniku przetworzenia biomasy) 
tego gatunku wynosi 163.8 GJ/ha przy plonie na poziomie 9 ton s.m z ha. Taka sama 



kalkulacja wykonana dla kukurydzy daje 89,2 GJ/ ha (przy plonie ziarna 5.7 t/ha) dla żyta 
34.7 GJ/ha (plon ziarna 2.3 t/ha). Jest to zatem jedna z najbardziej efektywnych energetycznie 
upraw roślinnych. Najprawdopodobniej największym problemem dla rozszerzenia uprawy 
tego gatunku jest brak materiału siewnego na naszym rynku. Należy mieć nadzieję, że  
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkty, uda się zainicjować import 
nasion a być może również ich produkcję w naszym kraju.  

Kolejnym gatunkiem z grupy traw tropikalnych szlaku C4, przydatnych do uprawy na 
cele energetyczne jest spartina preriowa (Spartina pectinata Bosc. ex Link.).  Gatunek ten 
pochodzi z Ameryki Północnej i występuje na stanowiskach o szerokiej amplitudzie 
warunków zarówno klimatycznych jak i siedliskowych. Dla nas najistotniejsze jest to, że 
spartina w Polsce dobrze zimuje i może rosnąć w zasadzie wszędzie – od gleb okresowo 
podmakających, razem z turzycami i sitami aż po piaszczyste nieużytki. Najistotniejsza jest 
jej zdolność do porastania obszarów ubogich, piaszczystych i nieprzydatnych do 
zagospodarowania typowymi uprawami rolniczymi. Plonowanie począwszy od 3 roku po 
założeniu plantacji utrzymuje się na poziomie 10 – 19 ton s.m. z hektara. Mimo iż gatunek ten 
wytwarza w naszych warunkach nasiona, to są one praktycznie nie przydatne z uwagi na 
szybki spadek żywotności. Nowe plantacje można zakładać w oparciu o sadzonki 
produkowane metodą kultur tkankowych, lub podział starych kęp. Sadzenie w rozstawie 
rzędów ok. 2 – 3 m i 0.5 – 0.8 m w rzędzie. Gatunek ten pozytywnie reaguje na nawożenie 
(ok. 70 – 120 kg N/ha rocznie). Obecnie istnieją już w Polsce firmy zajmujące się produkcją  
i dystrybucją sadzonek tego gatunku.  

Dużą zaletą gatunków takich jak miskant, spartina preriowa czy proso rózgowate jest 
brak w naszym kraju niszczących je chorób czy szkodników. Bez konieczności stosowania 
chemicznych środków ochrony roślin uprawa jest znacznie tańsza. Kolejną zaletą produkcji 
energii z roślin szlaku C4 fotosyntezy jest niewielka zawartość popiołu (ok. 1 – 2.5%), co jest 
niezmiernie istotne zwłaszcza przy spalaniu większych ilości słomy.  
 

3. Byliny dwuliścienne 
 

Oprócz wymienionych wyżej kilku gatunków traw, istnieją również rośliny 
dwuliścienne, które pochodzą spoza naszego kraju (i czasem również kontynentu) a posiadają 
znaczną przydatność do produkcji energii. Z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej 
złożone – Compositae) warto tu wymienić słonecznik wierzbolistny (Helianthus salicifolius 
A. Dietr.). Gatunek ten pochodzi z suchych rejonów Ameryki Północnej (Teksas, Nebraska).  
W naturalnych warunkach porasta pobocza dróg, nieużytki czy skaliste zbocza, co jest 
wskazuje na jego niewielkie wymagania co do jakości podłoża. W warunkach naszego 
klimatu dorasta do 2.0 – 2.5 m wysokości, wykształcając typowe dla rodzaju słonecznik, żółte 
kwiaty, o średnicy kilku centymetrów. W Polsce gatunek ten nie wytwarza nasion, jednakże 
doskonale rozmnaża się przez sadzonki. Jest to roślina wieloletnia, kępowa, o pojedynczych, 
lancetowatych, bezogonkowych liściach, podobnych nieco do liści wierzby. Spośród ponad 
50 gatunków w rodzaju słonecznik, właśnie ten charakteryzuje się najwyższą zawartością 
związków węglowodorowych (ok. 16 g/kg suchej masy). Możliwości plonotwórcze tego 
gatunku, zwłaszcza pod kątem bioenergetyki nie zostały jeszcze w naszym kraju zbadane.  

Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita) z rodziny malwowatych (Malvaceae) 
pochodzi z Ameryki Północnej. Roślina ta nie ma specjalnych wymagań, co do gleby  
i klimatu. Można ją uprawiać nawet na terenach piaszczystych (V klasa), glebach 
zdegradowanych i terenach wyłączonych z użytkowania rolniczego. W warunkach naszego 
klimatu nie stwierdzono wymarzania jak i nadmiernej wrażliwości na susze. Plantacje 
ślazowca są długowieczne – można je eksploatować do 20 lat. Obecnie nie stwierdzono 
masowego pojawiania się patogenów na dużych plantacjach tego gatunku. Wydajność tego 



gatunku w procesie produkcji biopaliw płynnych może kilkakrotnie przewyższać rzepak. 
Jednocześnie należy pamiętać o stosunkowo niskiej wydajność energetycznej biomay 
ślazowca. Ciepło spalania jest niższe od drewna oraz powstaje duża ilość popiołu. Ślazowiec 
jest wrażliwy na początkowe zachwaszczenie, co bezpośrednio przekłada się na 
pracochłonność w początkowym okresie po założeniu plantacji, zwłaszcza, że nie 
opracowano jeszcze chemicznych metod zwalczania chwastów w tej uprawie.  
 

Sylfia (Silphium perfoliatum) lub rożnik przerośnięty. Jest to bylina z rodziny 
złożonych (Asteraceae) pochodząca z centralnych regionów Ameryki Północnej. Posiada 
niewielkie wymagania glebowe i dzięki temu może być polecana jako roślina pionierska przy 
rekultywacji terenów zdegradowanych. Po 3 – 4 latach uprawy z plantacji o powierzchni 1 ha 
można zebrać nawet do 100 t biomasy co równa się ok. 19 tonom suchej masy. Koszty 
założenia plantacji są względnie niskie. Roślinę tą można rozmnażać z nasion, które 
wykształcają się i dojrzewają również w Polsce. Dodatkowe korzyści wynikające z uprawy 
sylfii związane są z jej przydatnością na cele lecznicze, pastewne oraz miododajne. Na 
gatunku tym nie stwierdzono występowania chorób lub szkodników, które mogłyby zagrozić 
większym plantacjom. Gatunek ten zawiązuje w naszych warunkach klimatycznych nasiona. 
 

Z rodziny złożonych pochodzi również inny gatunek wieloletni, o dużej przydatności 
do uprawy na cele energetyczne. Jest to topinambur (Helianthus tuberosus), spokrewniony 
ze słonecznikiem zwyczajnym (Helianthus annuus). Jest to gatunek dobrze u nas 
zadomowiony, posiadający dobrze opracowaną metodykę uprawy oraz zarejestrowane 
odmiany. Jako plony można pozyskiwać łodygi oraz bulwy. Na żyznych glebach, przy 
dostatku wilgoci plony mogą dochodzić do 200 t z ha świeżej biomasy nadziemnej oraz do 90 
t/ha bulw. Jednak bardziej realne dla naszych warunków klimatycznych są plony rzędu 30 – 
70 t/ha zielonej masy i 10 – 35 t/ ha bulw. Oprócz tego topinambur nie ma zbyt wielkich 
wymagań klimatycznych czy glebowych. Zbiorów świeżej masy części nadziemnych można 
dokonywać nawet kilkakrotnie w sezonie np. do produkcji biogazu albo jeden raz w sezonie, 
po zaschnięciu i można je wtedy przeznaczyć do bezpośredniego spalania tak jak słomę lub 
np. dodawać do miału węglowego w procesie współspalania. Bulwy topinamburu można 
wykorzystać do produkcji bioetanolu. Wydajność tej rośliny szacowana jest na ok. 2.6 tys. 
dm3 gazu z 1 ha (dla porównania – buraki plonują na poziomie 6 tys. dm3, a ziemniaki – 
powyżej 4 tys. dm3). Uwzględniając wieloletni charakter tej uprawy oraz jej zdolność do 
samoodnawiania można przyjąć, iż uprawa ta jest opłacalna ekonomicznie. Plantację należy 
co kilka lat przerzedzać, aby nie doprowadzić do zbytniego zagęszczenia roślin. Czasami 
konieczne jest również stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.  
 

Podane powyżej przykłady nie wykorzystują w pełni całej gamy gatunków 
wieloletnich, które można z mniejszym lub większym powodzeniem wykorzystać do 
produkcji energii. W naszym kraju prowadzone są obecnie intensywne badania zmierzające 
do dokładnego sprecyzowania wymogów agrotechnicznych wielu gatunków wieloletnich. 
Należy również dokładnie rozpoznać potencjalne zagrożenia wynikające z wprowadzenia do 
naszej flory gatunków obcych, które tak jak stało się to w wypadku barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum sosnowskii), mogą wymknąć się spod naszej kontroli. Przykładem takiego 
zagrożenia mogą być gatunki olbrzymich rdestów: sachalińskiego (Reynoutria 
sacchalinensis) i ostrokończystego (Reynoutria japonica). Obydwa gatunki pochodzą  
z Dalekiego Wschodu i odznaczają się niespotykaną w naszych warunkach klimatycznych 
żywotnością i ekspansywnością. Pomimo iż u nas nie zawiązują nasion to do rozmnażania 
wystarczają im kłącza lub nawet ścięte łodygi. Do odtworzenia nowego osobnika mogą służyć 
kłącza nawet z głębokości 1 m i z pod pięciocentymetrowej warstwy asfaltu, czy np. 0, 5 – 1 



m warstwy osadów wulkanicznych. Najbardziej zagrożone ze strony tych gatunków są 
naturalne zbiorowiska roślinne, które nie są w stanie zdominować agresywnych, obcych 
gatunków. Intensywne zarastanie brzegów cieków wodnych (główna droga ekspansji tych 
gatunków) może powodować zagrożenie erozją w okresie, kiedy rdesty znajdują się w fazie 
spoczynku (zima, wczesna wiosna). Brak jest wtedy pokrywy roślinnej, która wiązałaby 
powierzchniowe warstwy ziemi. Dlatego też należy przestrzegać przed podejmowaniem 
uprawy tych gatunków na większą skalę. Bieżący zysk może być bowiem zniwelowany przez 
trudne do przewidzenia szkody dla środowiska naturalnego.  
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Pompy ciepła małe i duże
 racjonalizacja użytkowania energii 
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Plan prezentacji

1. Wstęp – co to jest i jak działa pompa ciepła

2. Gdzie mo żna zastosowa ć pomp ę ciepła

3. Ile pompa ciepła kosztuje – a ile kosztuje CIEPŁO?

4. Korzy ści ze stosowania pompy ciepła

5. Mity i fakty o pompie ciepła

6. Przykłady

7. Podsumowanie
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Pompa ciepła – urządzenie pozwalaj ące na wykorzystanie energii
cieplnej źródeł o niskich temperaturach, odbiera ciepło z dolnego
źródła (np. z powietrza, z gruntu, z wód powierzchniowych b ądź
podziemnych), i przekazuje je do górnego źródła o wyższej

1.Wstęp – co to jest i jak działa pompa ciepła

podziemnych), i przekazuje je do górnego źródła o wyższej
temperaturze (np. do instalacji c.o., do instalacji c.w.u. ).

Zasada działania najpopularniejszych parowych spr ężarkowych
pomp ciepła opiera si ę na własno ściach fizycznych płynów –
czynników roboczych, pracuj ących w obiegach pomp ciepła.

Wiadomo z fizyki, że temperatura wrzenia/skraplania cieczy zale ży
od ci śnienia. Zale żność ta - w formie krzywej p(T) - przedstawiana
jest graficznie jako krzywa nasycenia .
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Krzywe nasycenia kilku czynników roboczych
(R-744 - ditlenek w ęgla CO 2; R-717 - amoniak NH 3; 

R-290 - propan C 3H8) 4



CZYNNIK CHŁODNICZY

R407C

Cecha charakterystyczna:

normalna

CZYNNIK CHŁODNICZY

R718
H2O - woda

normalnanormalna
(to znaczy przy ci śnieniu atmosferycznym ) 

temperatura wrzenia to:

tw =  – 43,6°°°°C tw =    +100°°°°C

normalna
(to znaczy przy ci śnieniu atmosferycznym )

temperatura wrzenia to:
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Ilustracja wpływu wyboru czynnika roboczego na temper aturę uzyskiwan ą 
w skraplaczu pompy ciepła 6
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zawór 
dławi ący

spr ężarka

W wymiennikach ciepła 
CIEPŁO nie płynie „pod gór ę”, lecz 
zgodnie ze spadkiem temperatury!!!

s

DZT

GZT

CzR,DT
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przepływ ciepła w górnym źródle
(w skraplaczu)

przepływ ciepła w dolnym źródle
(w parowniku)

Troch ę termodynamiki ... 7

Sprężarka

8

Zawór rozpr ężny

Skraplacz
Parownik obieg czynnika roboczego

Czynnik roboczy pracuje w obiegu zamkni ętym, 
podlegaj ąc cyklicznie przemianom termodynamicznym 8



IDEA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA  IVT

górne źródło ciepłaIdea działania 
pompy ciepła

dolne źródło ciepła

9

Obecnie praktycznie ka żdy ma pomp ę ciepła w domu ... cho ć może o tym nie wie!

To chłodziarka (czyli lodówka), bez której trudno w yobrazi ć sobie dzisiaj życie 
codzienne – ot, jedna z szafek kuchennych.
Wymaga doprowadzenia energii elektrycznej, ale jak właściwie wygl ąda 
bilans energetyczny tej „szafki” o cudownych wła ściwo ściach?

energia
elektryczna

energia
usuwana
z chłodziarki

(ogrzewa pomieszczenie,
w którym znajduje się
chłodziarka)

TW

TZ > TW

TZ
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sprężarka

do instalacji 
grzewczej 
budynku

z instalacji 
dolnego 

źródła ciepła

Schemat uproszczony instalacji z POMP Ą CIEPŁA

parownik

zawór
dławiący

skraplacz

źródła ciepła

czynnik chłodniczy 
(np. R407C)

z instalacji 
grzewczej 
budynku

do instalacji 
dolnego 

źródła ciepła

POMPA CIEPŁA 11

+65/55/°C
sprężarka

skraplacz
parownik

POMPA CIEPŁA

Schemat pogl ądowy instalacji z POMP Ą CIEPŁA
(dolne źródło   GRUNT – kolektor poziomy)

zawór 
dławiący

Instalacja grzewcza
GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

Instalacja DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

+5°C

+57/47/°C

+2°C
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parownik

spr ężarka

skraplacz

ELEMENTY KOMPAKTOWEJ POMPY CIEPŁA ( IVT)
(z zintegrowanym zbiornikiem) 

zawór dławi ący

13

LN - energia nap ędowa;     (Q + L N)  - ciepło u żyteczne (do ogrzewania)

Pompa ciepła jest urz ądzeniem 
dokonuj ącym recyklingu energii środowiska 14
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L

L+Q
=COP

N

N
&

Jeśli zale ży nam na otrzymywaniu du żej ilo ści ciepła ...  i tanio ...

LN

Płacimy za LN, otrzymujemy do dyspozycji 

COP Coefficient Of Performance     (Efektywno ść Cieplna
Pompy Ciepła)   

)L+Q( N
&

Korzy ść ze stosowania pompy ciepła 
wynika z relacji mi ędzy Q i L N
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Schemat ilustruj ący zasad ę działania instalacji z rewersyjn ą pomp ą ciepła.
a) ogrzewanie w okresie zimowym; b) chłodzenie w ok resie letnim; 

Pompa ciepła mo że także chłodzi ć!! 16



2.Gdzie mo żna zastosowa ć pomp ę ciepła?

Pompę ciepła można stosować wszędzie tam, gdzie jest do dyspozycji 
ciepło przy temperaturze uniemożliwiającej jego wykorzystanie w inny 
sposób.

Pompa ciepła może pobierać ciepło (przy odpowiednim doborze Pompa ciepła może pobierać ciepło (przy odpowiednim doborze 
czynnika roboczego) z chłodni, ze środowiska, z procesów 
technologicznych (mycie, pranie, ścieki, itd.). 

Pompa ciepła może współpracować z innymi OZE. Może być 
napędzana energią elektryczną z turbiny wiatrowej, z panelu 
fotowoltaicznego, z małej elektrowni wodnej, energią mechaniczną z 
silnika gazowego spalającego biogaz.

17

Pompa ciepła zwykle pracuje okresowo współpracując ze zbiornikiem 
akumulacyjnym ciepła. 

Typowy okres pracy pompy ciepła w domowej instalacji to nieco ponad 
2 000 godzin w ciągu roku, przy żywotności sprężarki rzędu 40 000 
godzin pracy oznacza to 20 lat pracy instalacji bez wymiany urządzeń. godzin pracy oznacza to 20 lat pracy instalacji bez wymiany urządzeń. 
Dolne źródło ciepła gruntowe ma żywotność szacowaną na 
przynajmniej 50 lat.

Ubytek ciepła z gruntu może i powinien być niwelowany dostarczaniem 
ciepła z chłodzenia pomieszczeń w sezonie letnim, może do tego 
zostać wykorzystana nadwyżka ciepła z kolektorów słonecznych 
podczas lata.

18



Pompa ciepła może być stosowana do ogrzewania 
(i chłodzenia!) pojedynczych pomieszczeń (urządzenia 
małej mocy tzw. „split”, pobierające ciepło z powietrza), 
do ogrzewania (i chłodzenia!) domów jednorodzinnych i do ogrzewania (i chłodzenia!) domów jednorodzinnych i 
budynków wielomieszkaniowych, do budynków 
komunalnych i użyteczności publicznej, budynków 
gospodarskich, hal sportowych czy aquaparków –
praktycznie wszędzie.

19

Nadto pompy ciepła mogą być wykorzystywane do 
odladzania powierzchni dróg, chodników, parkingów, 
mostów – odrębna dziedzina zastosowań pomp ciepła to 
energetyczne wykorzystanie gruntu, możliwe jedynie 
właśnie dzięki pompom ciepła. właśnie dzięki pompom ciepła. 

Budowane są - dzięki możliwości wykorzystania pomp 
ciepła – magazyny ciepła i chłodu, o skali wielkości 
pozwalającej na sezonowe (lato/zima) magazynowanie 
energii oraz współpracę z sieciowymi systemami 
centralnego ogrzewania (district heating/cooling).

20



Pompy ciepła mogą pracować jako jedyne źródło energii 
(ciepła/chłodu), bądź jako urządzenia pokrywające 
podstawowe zapotrzebowanie na energię, we współpracy 
ze szczytowymi czy uzupełniającymi źródłami energii.ze szczytowymi czy uzupełniającymi źródłami energii.

Efekt zastosowania pomp ciepła jest zawsze taki sam: 
radykalne zmniejszenie kosztu zaopatrzenia w energi ę.

21

Podziemne 
magazyny ciepła i 

Source: A. Wille, V. Lottner, R&D programme on thermal energy storage in Germany , 
10th Int. Conference on Thermal Energy Storage EcoStoc k 2006, NJ USA, 
May 30-June 2, 2006.  

magazyny ciepła i 
chłodu dla budynku 
Reichstagu w 
Berlinie
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3. Ile pompa ciepła kosztuje – a ile kosztuje CIEPŁO ?

źródło: Heating and cooling from renewable energies: costs of national policies and administrativebarriers ,
FINAL REPORT, MVV Consulting, delivered to DG TREN 15  June, 2007.

Całkowity koszt instalacji z pomp ą ciepła w UE dla budynków jednorodzinnych 
energooszcz ędnych, średnioizolowanych oraz starych

23

Jednostkowy koszt pompy ciepła w UE w zale żności od mocy cieplnej urz ądzenia
(opłaca si ę instalowa ć - np. wspólnie - urz ądzenie o wi ększej mocy!)

źródło: Heating and cooling from renewable energies: costs of national policies and administrativebarriers ,
FINAL REPORT, MVV Consulting, delivered to DG TREN 15  June, 2007.

24



Racjonalne porównania kosztów ogrzewania przy wykor zystaniu ró żnych 
systemów ogrzewania musz ą być przeprowadzane przy uwzgl ędnieniu trzech 
zasadniczych składników tych kosztów: 

- kosztu inwestycyjnego K1 (zakupu i budowy instalacji), 
- kosztu obsługi i remontów K2 (serwisu) 
- kosztu eksploatacji K3 (paliwa i energii niezb ędnej do ró żnego 

rodzaju nap ędów oraz sterowania i kontroli). 

Dla ró żnych systemów ogrzewania relacje mi ędzy tymi składnikami s ą różne, Dla ró żnych systemów ogrzewania relacje mi ędzy tymi składnikami s ą różne, 
co ilustruje schematycznie rysunek poni żej. 

K1

K2

K3K1
K2

K3
A) B)

Przykład ró żnego udziału składników kosztów w całkowitym koszcie ogrzewania :
A) równomierny udział kosztów składowych, 
B) przewa żający udział kosztu inwestycyjnego K1 – pompa ciepła. 

25

Wykres porównawczy skumulowanych kosztów ogrzewania  
dla ró żnych systemów grzewczych (ceny wg 2004 r.)

Kapuściński J. Rodzoch A.: Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualn y 
i perspektywy rozwoju , Warszawa 2006 (wykonano na zamówienie Ministra Środowiska);

jest dost ępna nowsza wersja tego opracowania z 2010 r.
26



4.Korzy ści ze stosowania pompy ciepła

- DLA ODBIORCY CIEPŁA - to radykalne obni żenie kosztu 
ogrzewania, z mo żliwo ścią chłodzenia przy u życiu tej samej 
instalacji, 
przy nieporównanie wi ększej wygodzie korzystania z przy nieporównanie wi ększej wygodzie korzystania z 
instalacji w odniesieniu 
do innych systemów ogrzewania

- DLA ŚRODOWISKA - to obni żenie szkodliwych emisji ze 
spalania paliw konwencjonalnych, dzi ęki recyrkulacji energii 
pobieranej ze środowiska oraz - w sumie - lepszemu 
wykorzystaniu energii paliwa ni ż w innych systemach 
ogrzewania – o czym poni żej.

27

5.Mity i fakty o pompie ciepła

Nieprzyjaciele pomp ciepła w Polsce wysuwają dwa 
główne argumenty, które  - ich zdaniem - dyskwalifikują 
przydatność tych urządzeń w naszych warunkach.przydatność tych urządzeń w naszych warunkach.

28



Pierwszy – to duży koszt inwestycyjny. Prawdą jest, że musimy przy 

zakupie pomp ciepła konkurować z zamożniejszymi krajami UE, 

ponieważ zapotrzebowanie na pompy ciepła jest tak wielkie, iż nie 

można nadążyć z produkcją oraz – przede wszystkim – z 

instalowaniem kolejnych urządzeń. Na wymianę czeka bez przesady 

kilka milionów wyeksploatowanych instalacji grzewczych – i piece 

zastępowane są pompami ciepła!! Prawdą jest jednak także fakt 

konsekwentnego wspomagania (dofinansowywania) budowy nowych i 

wymiany starych instalacji grzewczych przez administracje wszystkich 

krajów „starej UE” i w wielu „nowych” państwach członkowskich UE –

poza Polską ... 29

Krajowy Plan Działa ń w Zakresie Energii Odnawialnych 
przewiduje wspomaganie zawodowych dostawców ciepła, 
ale wspomaganie indywidualnych, małych użytkowników 
nie interesuje naszej administracji.

Na pompy ciepła postawiła w rozwoju energetyki Na pompy ciepła postawiła w rozwoju energetyki 
w szczególności Wielka Brytania.

Już obecnie od każdego użytkownika pompy ciepła 
kupowane jest ciepło pozyskane ze środowiska –
przeciętny użytkownik mieszkający w domu 
jednorodzinnym otrzymuje kwotę około 4000 zł rocznie 
przez okres 20 lat,  to jest średni okres eksploatacji pompy 
ciepła.  30



Drugi argument dotyczy nieefektywności naszych krajowych elektrowni 
– no i winne są, naturalnie, pompy ciepła. Winne są mianowicie tego, że 
dostarczane przez nie ciepło nie jest w stanie zastąpić ciepła, które 
można by uzyskać z bezpośredniego spalenia paliwa. Ilustruje sytuację 
rysunek na kolejnym obrazie poniżej, na którym porównano 
współczynniki wykorzystania paliwa w różnych systemach ogrzewania.współczynniki wykorzystania paliwa w różnych systemach ogrzewania.

Pomijając już fakt nielogiczności argumentacji według zasady „kowal 
zawinił, Cygana powiesić” trzeba wskazać na przemycany przy tej okazji 
stereotypowy pogląd
o rzekomo niewielkiej efektywności pomp ciepła. 

31

Ta ostatnia sprawa jest na tyle ważna, że warto przedstawić obecny stan 
faktyczny co do efektywności pomp ciepła. 

Postęp techniczny w odniesieniu do pomp ciepła doprowadził 
mianowicie stopniowo do osiągnięcia bardzo wysokich wartości 
współczynników efektywności cieplnej, i to dotyczących całej instalacji –współczynników efektywności cieplnej, i to dotyczących całej instalacji –
SPF (Seasonal Performance Factor), a nie tylko samych pomp ciepła –
COP (Coeficient Of Performance). Prezentują to kolejne ilustracje.  

32



P
rim

ar
y 

E
ne

rg
y 

R
at

io
)

w
sp

ół
cz

yn
ni

k 
w

yk
or

zy
st

an
ia

 p
al

iw
a

Ile energii z paliwa jest faktycznie wykorzystywane pr zez odbiorc ę ciepła? 

zródło: Forsén M., Heat pumps – technology and environmental impact , July 2005: Part 1,
Swedish Heat pump Association (SVEP).
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Dzięki pompie ciepła uzyskuje 
się z 1 kg paliwa spalonego 
w elektrowni tyle ciepła, ile 
uzyskano by spalaj ąc u odbiorcy 
ilość paliwa zdecydowanie 
większą (od 1,2 do 1,5 kg).

33

Na efektywno ść instalacji ogrzewania ma wpływ nie tylko sma pompa  ciepła, 
ale tak że nakład energii wymagany do obsługi dolnego źródła (pompa 
obiegowa) oraz ewentualne dogrzewanie zbiornika aku mulacyjnego (backup 
heating).

Ilustracja relacji mi ędzy współczynnikami wydajno ści cieplnej: 
COP – tylko pompa ciepła, SPF – instalacja grzewcza z pomp ą ciepła .

SPF = Q/W

Pomierzone warto ści SPF, przedstawione poni żej,  pozwalaj ą wyrobi ć 
sobie pogl ąd o efektywno ści pomp ciepła. 34



Postępy w podwy ższaniu efektywno ści pomp ciepła s ą znaczne, co wa żne tak że 
w odniesieniu do pomp ciepła z powietrzem jako doln ym źródłem ciepła (Japonia) 35

Pomierzone średniomiesi ęczne warto ści współczynnika SPF w latach 2008 
i 2009 przy pobieraniu ciepła z gruntu (GSHP – G round S ource H eat Pump)

[źródło: European Heat Pump NEWS, Issue 12/2 August 2 010] 36
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Pomierzone średniomiesi ęczne warto ści współczynnika SPF w latach 2008 i 
2009 przy pobieraniu ciepła z powietrza.

[źródło: European Heat Pump NEWS, Issue 12/2 August 2 010] 37

6. Przykłady

Przykłady dolnych źródeł ciepła
38



Przykłady dolnych źródeł ciepła

39

Harcerski O środek Morski (HOM) 
w Pucku – widok ogólny

Harcerski O środek Morski (HOM) w Pucku 
– pompy ciepła i zbiorniki akumulacyjne

Przykład instalacji ogrzewania
z pomp ą ciepła 

40



Z powietrza ciepło mo że być pobierane na
zewnątrz budynku, b ądź wewnątrz budynku
- to drugie rozwi ązanie wymaga doprowadzenia 
powietrza z czerpni i usuwania go przez wyrzutni ę

41

Budynek mieszkalny (52 mieszkania) w Gda ńsku-Oruni, 14 400 m3; 5 pomp ciepła 
o łącznej mocy  75 kWth, gruntowe dolne źródło ciepła - 10 otworów pionowych po 120 m.

[źródło: ELAR Gda ńsk] 42



Pompy ciepła  
wielkiej mocy 
pozwalaj ą odzyska ć 
ciepło odpadowe ze 
ścieków, pobiera ć 
ciepło z wody ciepło z wody 
morskiej, dobrze 
współpracuj ąc 
z sieci ą 
ciepłownicz ą

źródło:

43

� Ciepło mo żna pobiera ć z otoczenia, na miejscu u 
użytkownika. Żadnych palenisk, magazynów 
paliwa, transportu, etc., etc.

7.Podsumowanie

� PŁACIMY tylko za „ciepło nap ędowe” (kilka razy 
mniejsze od ciepła do dyspozycji). 
Za ciepło pobrane z otoczenia NIE PŁACIMY.

� Latem – mo żliwo ść chłodzenia pomieszcze ń.

44



� „Mnożenie” energii - poprzez dobieranie jej z 
otoczenia, w ilości kilkakrotnie większej niż energia 
napędowa - prowadzi do lepszego wykorzystania 
paliw (i tym samym do zmniejszenia szkodliwych 
emisji)emisji)

� Względnie duży koszt instalacji z pompą ciepła 
zwraca się w rozsądnym okresie czasu – TYM 
SZYBCIEJ, IM SZYBCIEJ ROSNĄ CENY PALIW I 
ENERGII.

� Do napędu pompy ciepła można stosować „zieloną” 
energię (elektryczną bądź mechaniczną), wtedy 
całość ciepła jest „zielona”. 45

A pompy ciepła gdzie s ą? Ich rola w bilansie ciepła mo że i powinna by ć jeszcze 
bardziej znacz ąca ni ż rola energetyki słonecznej – i tak te ż przewiduje si ę w UE.

Podobno tylko w Polsce pompy ciepła s ą jakie ś gorsze ... (zdaniem niektórych „ekspertów”) 46



Istniej ą więc 
jednak 
efektywne efektywne 
pompy ciepła?

No to takie 
właśnie 
instalujmy!!

47

Pompa ciepła mo że dostarcza ć ciepło w cało ści pochodz ące z OZE, 
jeśli z OZE pochodzi energia nap ędowa 

(stanowi ąca część ciepła dostarczanego u żytkownikowi).

48



prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
mgr inż. Tadeusz Domasiewicz

Zastosowanie instalacji biogazowych
w gospodarstwach rodzinnych

i farmerskich z obróbką substratu
pofermentacyjnego.  



Zastosowanie instalacji biogazowych 
w gospodarstwach rodzinnych 

i farmerskich z obróbk ą substratu 
pofermentacyjnegopofermentacyjnego

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
mgr inż. Tadeusz Domasiewicz

Pozyskiwanie biogazu 
z odchodów zwierz ęcych i innych surowców

• Ludzkość ma do swojej dyspozycji około 5 miliardów ha
ziemi uprawnej wraz z pastwiskami. Dla celów

2

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;

3

• 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.

Problemy które powinni śmy rozwi ązać

• Powinniśmy przyspieszyć rozwój, który zapewni dojście
naszej gospodarki do średniego poziomu unijnego w
okresie do 2030 r. (realizacja celów Pakietu 3x20,

4

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



Rozwój OZE w UE do 2020 r.

5Źródło: PGE

Źródła biogazu

6
Źródło: PGE



Możliwo ści produkcji biogazu w Polsce

7
Źródło: W. Płatek

Zalety biogazu

• Niezależność energetyczna
• Redukcja niekontrolowanej emisji metanu
• Redukcja emisji CO

8

• Redukcja emisji CO2

• Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych
• Ograniczenie szkód w środowisku
• Zagospodarowanie odpadów 

Źródło: PGE



Zalety biogazu

• Pełnowartościowy nawóz
• Wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego –

nowe miejsca pracy

9

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

Koncepcja fermentacji

10



Schemat nowoczesnej instalacji

11

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

Przedstawiona na poni ższym schemacie technologia zapewnia 
beztlenow ą fermentacj ę surowców, która zapewnia bardzo wysok ą 

efektywno ść produkcji biogazu.

Obora

System 
dozowania 
biomasy

Zbiornik fermentacyjny

Gaz 

Membrana

Biogaz

Mieszadło

12

Zbiornik 
wstępny

Gaz 
oczyszczony

Ogrzewanie 
zbiornika 
fermentacyjnego

Maszynownia 
z agregatem

Ogrzewanie

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



13Widok zasilania biomasy ro ślinnej do komory

14
Widok mieszadła poziomego w komorze fermentacyjnej



Wielko ść biogazowni firmy agriKomp (Francja)

Typ instalacji

Agregat

15

Objętość komory

Pojemno ść biogazowni

Niezbędna powierzchnia 
uprawy biomasy

obornik

gnojowica

Zgodnie z prof. Tadeuszem Michalskim produkcja
kukurydzy na cele przemysłowe, a w szczególności
na potrzeby produkcji biogazu, jest przyszłością dla
uprawy kukurydzy.

16

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.

17

i wydajność metanu.

Schemat (algorytm) 
procesu technologicznego 

pozyskania biogazu 
i obróbki masy 

pofermentacyjnej

18



Przykład zastosowania biogazowni do utylizacji odpa dów 
z chlewni i masarni

19

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

20
Schematy ideowe instalacji biogazowych od 25 m 3 do 500 m 3 i wielokrotno ści



Technologia utylizacji gnojowicy /układ 
pionowy/: 1 - zbiornik, 2 - pokrywa zbiornika, 
3 - gnojowica,   4 - pompa,   5 - ruroci ąg 
zasilaj ący, 6 - ruroci ąg mieszaj ący, 
7 - przelew, 8 - komora fermentacyjna,  
9 - ruroci ąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 
11 - ruroci ąg 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 - drena ż, 22 - zbiornik na 
odciek, 23 - ci ągnik z ładowark ą czołow ą, 
24 - roztrz ąsacz obornika, 
25 - płyta kompostowa, 26 - wentylator.

21

Technologia obory dla 60 krów w cyklu 
zamkni ętym /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 ciel ąt młodszych
IX - kojce zbiorowe dla ciel ąt starszych
X - stanowiska przedporodowe
XI - boks porodowy
XII - stanowiska dla jałówek cielnych
XIII - przepompownia gnojowicy
XIV - stacja paszowa
XV - poidło

22

Technologia utylizacji gnojowicy i ścieków z przetwórstwa: 1 - budynek inwentarski, 2 - r uszt, 
3 - kanał gnojowicowy (zbiornik wst ępny), 4 - zbiornik ścieków, 5 - ruroci ąg zasilaj ący, 6 - ruroci ąg 
mieszaj ący, 7 - przelew, 8 - komora fermentacyjna, 9 - ruroci ąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 
11 - ruroci ąg 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 - drena ż, 22 - zbiornik na odciek, 23 - rozrzutnik z ci ągnikiem, 
24 - płyta kompostowa, 25 – wentylator



Rys1. Schemat technologii  do utylizacji pomiotu ku rzego
1 - generator 380 V, 2 - zbiornik biogazu, 3 - gazomie rz, 4 - odsiarczalnik, 5 - odwadniacz,    6 -
przelew, 7 - mieszadło, 8 - ruroci ąg wodny, 9 - wymiennik ciepła: woda/gnojowica,        10 - pomiot 
kurzy suchy, 11 - zbiornik z pomiotem półpłynnym, 12  - mieszadło, 13 - komory gnojowe, 14 -
ruroci ągi gnojowicowe, 15 - wymiennik ciepła: gnojowica/gno jowica,             16 - ruroci ąg 
mieszaj ący, 17 - komora fermentacyjna, 18 - drena ż, 19 - zbiornik na odciek, 20 - roztrz ąsacz z 
ciągnikiem, 21 - płyta kompostowa, 22 - wentylator.

Technologia produkcji nawozu organiczno-mineralnego  „Biokom”: 
a - napowietrzanie, b -załadunek na rozrzutnik, c - r ozrzucanie kompostu do suszenia,                 
d - suszenie kompostu, e - zgarnianie kompostu i zała dunek do wozu mieszaj ącego,                      
f - mieszanie kompostu z dodatkami, g - rozdrabnianie , h - pakowanie, i - zgrzewanie worków 
foliowych, j - magazynowanie; 1 - kompost, 2 - wentyla tor, 3 - ci ągnik z ładowaczem 
czołowym, 4 - rozrzutnik obornika, 5 - brona z ębowa, 6 - ci ągnik, 7 - wóz mieszaj ący,                   
8 - dozownik dodatków, 9 - przeno śnik, 10 - rozdrabniacz, 11 - pakowarka, 12 - zgrzewark a, 
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.

Przykład realizacji przerobu 
pomiotu kurzego w Grecji



Przykład realizacji przerobu 
pomiotu kurzego w Grecji
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Biogazownia indywidualna z 2 komorami fermentacyjny mi 

o pojemno ści 2 x 25 m 3 (Polska)



29Biogazownia ze zbiornikiem 25 m 3

Widok instalacji biogazowej Stacji 
Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego            

w Jelgavie (Łotwa) 



Instalacja biogazowa Stacji Do świadczalnej 
Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie (Łotwa)

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

Właściwości obornika / gnojowicy ulegają zmianom
podczas procesu fermentacji. Następuje rozpad
materii organicznej, organiczny azot przetwarzany
jest w amoniak itd. Skutki tych przemian mogą być
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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
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odpadów organicznych z przemysłu spożywczego
zapewnia ponowne włączenie do obiegu rolniczego
składników nawozowych. Należy jednakże
uwzględniać pewne aspekty weterynaryjne.

Do podstawowych parametrów rzutujących na bilans 
energetyczny należy zaliczyć: 

• rodzaj materiału poddanego fermentacji i zawartość w nim  
suchej masy, 
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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.
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roczny sięga ok. 38 mln m 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.

Komora gnojowa
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Płyta kompostowa
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Komora gnojowa i płyta kompostowa
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Komora gnojowa – napełnianie
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Dziękujemy za uwag ę
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adres:
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

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



dr Patrycjusz Zarębski 

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
energetyki rozproszonej 

w oparciu 
o odnawialne źródła energii 

w technologii ORC 



Możliwości rozwoju energetyki 
rozproszonej w oparciu 

o odnawialne źródło energii o odnawialne źródło energii 
w technologii ORC

dr Patrycjusz Zarębski

• Dlaczego energetyka rozproszona ER?
• Dlaczego ER z wykorzystaniem OZE?
• Agroenergetyka jako ważny aspekt 

gospodarczy
• Znaczenie systemów ORC w rozwoju 

energetyki rozproszonej?
• Jakie są możliwości rozwoju energetyki 

rozproszonej w regionie?



MOŻLIWOŚCI 
FINANSOWE

ZASOBY 
OZEPRZESTRZENNE 

ZRÓŻNICOWANIE 
POPYTU NA 

ENERGIĘ

ENERGETYKA 
ROZPROSZONA

ŚWIADOMOŚĆ 
EKOLOGICZNA

TECHNOLOGIE
WARUNKI 

FORMALNO 
PRAWNE

POLITYKA 
PAŃSTWA

Według Grupy Roboczej 37-23 CIGRE (WG 37-
23) generacja rozproszona oznacza źródła 
o mocach nie przekraczających 50 – 100 MW, o mocach nie przekraczających 50 – 100 MW, 
których rozwój nie jest planowany centralnie, nie 
podlegające też obecnie centralnemu 
dysponowaniu mocą, przyłączone najczęściej do 
sieci rozdzielczej.



EPRI (Electric Power Research Institute) z USA 
górną granicę mocy jednostek zaliczanych do 
generacji rozproszonej ustaliło na poziomie 50 MW
W:W:
Nowej Zelandii jest to 5 MW
Wielkiej Brytanii – 100 MW
Szwecji – 1,5 MW, ale farmę wiatrową z 100 jednostkami 

po 1,5 MW nadal uważa się za obiekt realizujący 
wytwarzanie rozproszone

Energetyka rozproszona

a) małe (o mocy znamionowej do 50 – 150 MW) jednostki 
lub obiekty wytwórcze, przyłączane bezpośrednio do 
sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci 
elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniem 
kontrolno-rozliczeniowym)

b) często produkujące energię elektryczną z energii 
odnawialnych lub niekonwencjonalnych

c) równie często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

Źródło: PIOTR BICZEL, JÓZEF PASKA, Hybrydowa elektrownia słoneczna z ogniwem paliwowym jako 
przykład wykorzystania w energetyce rozproszonej wielu źródeł energii pierwotnej w: 
ELEKTROENERGETYKA Nr 4/2003 (47)



Technologie wytwarzania energii stosowane 
w energetyce rozproszonej: 

• tradycyjne
• technologie wytwarzania skojarzonego energii • technologie wytwarzania skojarzonego energii 

elektrycznej i ciepła 
• technologie wykorzystujące odnawialne źródła 

energii
• ogniwa paliwowe i zasobniki energii

Według mocy zainstalowanej:
• Mikro energetyka (generacja) rozproszona (1 W – 5 kW)
• Mała energetyka (generacja) rozproszona (1 kW – 5 MW)
• Średnia energetyka (generacja) rozproszona (5 MW – 50 MW)
• Duża energetyka (generacja) rozproszona (50 MW – 150 MW)

Według zastosowanej technologii:
• Odnawialna energetyka (generacja) rozproszona
• Modułowa energetyka (generacja) rozproszona
• Skojarzona energetyka (generacja) rozproszona
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Electricity Production by Type of Producer in 
Denmark 2009

1985 2009
Wind Turbines and Hydro 
Power Units 0% 19%
Autoproducers 1% 6%
Small-scale CHP Units 0% 12%
Large-scale CHP Units 16% 27%
Large-scale Units, Power Only 82% 37%
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Large-scale Units, Power Only 82% 37%
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Production of Renewable Energy by Type in 
Denmark in 2009
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Odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące 
w procesie przetwarzania: 
a) energię wiatru
b) promieniowania słonecznego
c) geotermalną Prawo energetycznec) geotermalną
d) fal
e) prądów i pływów morskich
f) spadku rzek
g) energi ę pozyskiwan ą z biomasy
h) biogazu wysypiskowego
i) biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych

Prawo energetyczne
USTAWA

z dnia 10 kwietnia 1997 r.



Biomasa — stałe lub ciekłe substancje 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
Świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 

wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Biomasa — stałe lub ciekłe substancje 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które 
ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 
leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich 
produkty, a także części pozostałych odpadów, 
które ulegają biodegradacji

Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii
pierwotnej ogółem w UE i Polsce w latach 2001 - 2008

Źródło: Energia ze  źródeł odnawialnych w 2009 r., GUS.



Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej 
ogółem w wybranych krajach UE w latach 2004 i 2008

Źródło: Energia ze  źródeł 
odnawialnych w 2009 r., 
GUS.

Udział energii z biomasy stałej, wiatru i wody w ogólnym 
pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych

Źródło: Energia ze  źródeł 
odnawialnych w 2009 r., 
GUS.



Polska w dniu 10 listopada 2009 roku przyjęła uchwałę w sprawie polityki
energetycznej Polski do 2030 roku . Znajdują się w nim m.in. cele związane
z rozwojem odnawialnych źródeł energii, które to sprowadzają się m.in. do:

a) wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co
najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnikanajmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika
w latach następnych

b) osiągnięciu w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych,
oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji

c) zwiększeniu stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie
optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie
dostępnych surowcach

2,7%

2,1%

1,1%

2,1%

2,6%

1,2%

Geotermia

Woda

Energia słoneczna

Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii – udział
procentowy

56,8%

14,6%

11,9%

10,8%

2,7%

60,6%

13,9%

11,3%

8,2%

2,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Biomasa stała

Biopaliwa transportowe

Wiatr

Biogaz

Geotermia

2020
2030

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, 10 listopada 2009r.



Jakie jest ekonomiczne i społeczne znaczenie 
energetyki rozproszonej w regionie?



Poziom
Wzrost 

dochodów
Wzrost 
importu

Dochód regionu

Marginalna skłonno ść do 
importu  10%

YY XR qc +−
=

1

1

YR – całkowity dochód regionu
YX – dochody uzyskiwane z eksportu
c – krańcowa skłonność do 
konsumpcji
q – krańcowa skłonność do importu

EXPORT BASE THEORY
dochodów importu

1 200

2 180 20

3 162 18

4 145,80 16,20

5 131.22 14,58

6 118,10 13,12

7 106,29 11,81

… …

Całkowity 
wzrost

2000 200

Agroenergetyka jako ważny 
aspekt gospodarczy

Poziom rozwoju 
gospodarczego gmin 

woj zachodniopomorskiego

Źródło: P. Zar ębski, Determinanty poziomu życia ludno ści wiejskiej a rozwój gospodarczy gmin województwa zachodn iopomorskiego, 2008



Zróżnicowanie rozwoju 
przedsiębiorczości w woj. 
zachodniopomorskim Gmina Mielno D, C, E, G, F

Gmina Kołobrzeg 
D, C, B, G, F

Gmina Ustronie Morskie
D, C, B, A, E

A – przetwórstwo przemysłowe 
B – budownictwo
C – handel i naprawy
D – hotele i restauracje
E - transport, gospodarka 
magazynowa i łączność
F – pośrednictwo finansowe
G – obsługa nieruchomości

Źródło: P. Zarębski, Wpływ turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich na przykładzie woj. zachodniopomorskiego, w: Rola turystyki we
współczesnej gospodarce i rozwoju regionów, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, 2009.

D, C, B, G, F

Pożądane kierunki rozwoju obszarów wiejskich

• Rozwój przedsiębiorczości i zwiększanie atrakcyjności 
inwestycyjnej obszarów wiejskich

• Rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury

• Inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny oraz wyrównywanie 
szans edukacyjnych mieszkańców wsi i małych miast

• Rozszerzenie zasięgu oddziaływania największych centrów 
rozwoju gospodarczego na obszary wiejskie poprzez zwiększenie 
ich dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich 
(zwiększenie wahadłowej mobilności przestrzennej)

• Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych



Cechy przyj ęte do budowy syntetycznego 
miernika atrakcyjno ści inwestycyjnej

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów
wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z
biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał biomasy
energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika
Koszalińska 2010.



sektor 
przemysłowy

26%
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zużycie

31%

Zużycie energii elektrycznej wg sektorów 
ekonomicznych w woj. zachodniopomorskim 

Zużycie ciepła wg sektorów ekonomicznych 
w woj. zachodniopomorskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 2008.
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Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy
w: Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.



Jak wynika z danych statystycznych 
w mieście 87,4% mieszkań posiada 
centralnie ogrzewanie, natomiast na 
wsi udział ten jest znacznie mniejszy 
i wynosi tylko 67,9 %. 

Analiza przestrzenna pokazuje, że 
najlepiej sytuacja ze względu na 
system cieplny przedstawia się wokół 
dużych miast Szczecina i Koszalina 
a także w pasie nadmorskim

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj.
zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał
biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w:
Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał
biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Źródło: P. Zarębski, Analiza zróżnicowania przestrzennego potencjału
biomasy odpadowej jako element planowania wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w woj. zachodniopomorskim, w: Ekonomiczne
uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, praca zb. pod
red. B. Klepackiego, SGGW, Warszawa, 2009, s. 102-109.

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj.
zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i
lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza,
Politechnika Koszalińska 2010.



Potencjał teoretyczny

Zakładamy 100% sprawności 
urządzeń

Zakładamy analizę techniczną 
oraz sprawność urządzeń

Potencjał techniczny

Potencjał uzasadniony ekonomicznie

Potencjał użytkowany

oraz sprawność urządzeń

Analiza opłacalności

ORC - (nazwa została przyjęta od pierwszych liter angielskich 
słów ORGANIC RANKINE CYCLE).

System ORC  Organic Rankine Cycle oparty jest na pracy 
turbogeneratora jak normalnej turbiny parowej 
przekształcającej energię cieplną w energię mechaniczną przekształcającej energię cieplną w energię mechaniczną 
i wreszcie w energię elektryczną poprzez generator 
elektryczny. 

Zamiast pary wodnej, system ORC wykorzystuje parowanie 
cieczy organicznych, które charakteryzują się masą 
cząsteczkową wyższą niż woda, co prowadzi do 
wolniejszych obrotów turbiny i niższe ciśnienie i mniejszą 
erozję elementów metalowych.



Jak działa system ORC?

1. Źródło ciepła ogrzewa olej termiczny do wysokiej temperatury, zwykle 
około 300 °C, w obiegu zamkni ętym;

2. Gorący olej termiczny przepompowany jest do modułu ORC w obiegu 
zamkniętym. Następnie podgrzany olej termiczny w odpowiednim 
układzie wymiennika ciepła (podgrzewacz i parownik) powoduje układzie wymiennika ciepła (podgrzewacz i parownik) powoduje 
w systemie ORC wyparowanie organicznej cieczy roboczej;

3.  Para organiczna wprawiając w ruch turbinę produkuje energię 
mechaniczną, dalej przetwarzaną na energię elektryczną przez 
generator;

4.  Para jest następnie schładzana płynem w obiegu zamkniętym i skrapla 
się. Wody ogrzewa się do temperatury około 80 - 90 °C i dalej jest 
wykorzystywana do różnych celów gospodarczych lub komunalnych;

5.  Skroplony płyn organiczny jest wpompowany z powrotem do 
regeneratora w zamkniętym  obwodzie i cykl uruchomiany jest ponownie.

Zalety systemu
a) bardzo łatwy w eksploatacji i obsłudze
b) mały hałas
c) w pełni zautomatyzowany układ pracujący z minimalną ingerencją operatora 

i bardzo niskimi kosztami eksploatacji
d) brak problemów związanych z korozją (z powodu używania nie powodujących 

korozji organicznych czynników)korozji organicznych czynników)
e) konstrukcja modułowa
f) bardzo wysoka sprawność turbiny oraz całego układu
g) brak kotła parowego i związanymi z tym problemami
h) stosunkowo niskie ciśnienia panujące w układzie
i) niskie mechaniczne obciążenie turbiny z powodu stosunkowo niskich obrotów 

turbiny
j) niskie obroty pozwalają na bezpośrednie sprzężenie turbiny z generatorem bez 

używania przekładni mechanicznej
k) długi czas „życia układu”



MODUŁOWOŚĆ
Moduły ORC aż do 500KW są dostarczane jako prawie gotowe do 
działania w postaci modułów. Wszystkie główne urządzenia 
i wyposażenie jak na przykład: wymiennik ciepła, pompy , turbina, 
generator, orurowanie, przewody, i inne pomocnicze wyposażenie 
są wstępnie zainstalowane co pozwala efektywnie i tanio 
przetransportować cały układ, a następnie podłączyć do sieci.

Źródło: GMK - Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen mbH, http://www.gmk.info



Źródło: GMK - Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen mbH, http://www.gmk.info



Źródła ciepła dla bloku ORC

Przykład zastosowania odnawialnego źródła 
energii w technologii ORC 

w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA



Czynnik grzewczy z kotła, jakim jest olej termalny, 
zasilający turbogenerator ORC o mocy cieplnej 7,3 MW 

i mocy elektrycznej 1,5 MW , produkcji włoskiej firmy 
Turboden

Sprawność przemiany wynosi 79%, 
a zużycie paliwa - 124 kg/GJ

Parametry emisji: 
NOx < 400 mg/m3, 
SO2 < 400 mg/ m3, 
CO < 170 mg/m3, 
pył < 100 mg/m3

Własności eksploatacyjne:
a) roczna produkcja ciepła - 190 000 GJ
b) roczna produkcja energii elektrycznej - 10 800 MWh
c) roczne zużycie biopaliwa - 30 800 t/rok (wartość opałowa 10,2 c) roczne zużycie biopaliwa - 30 800 t/rok (wartość opałowa 10,2 

MJ/kg)
d) rodzaj paliwa: zrębki i kora z procesu produkcji sklejki, zrębki 

z lasu, zrębki wierzby energetycznej, trociny



Budżet projektu zamknął się na poziomie 
5,5 mln euro

Obliczona efektywność ekonomiczna Obliczona efektywność ekonomiczna 
projektu wykazuje, że zdyskontowany 

okres zwrotu wynosi 11 lat

Opłacalność projektu zależy przede wszystkim od 
średniej, rocznej liczby godzin pracy oraz od ceny paliwa

Atrakcyjność projektu wzrasta w przypadku, gdy istnieje 
zapotrzebowanie na ciepło poza okresem grzewczym lub zapotrzebowanie na ciepło poza okresem grzewczym lub 
w przypadku możliwości pozyskania taniego biopaliwa, np. 
jako produktu ubocznego powstającego w procesie 
produkcji

W przypadku, gdy wspomniane warunki nie występują, 
opłacalność projektu należy i można zapewnić poprzez 
pozyskanie finansowania z udziałem dotacji



Źródło: P. Zarębski, Zabezpieczenie potrzeb energetycznych w systemie lokalnych dostaw biomasy do kotła 2 MW (ORC) 



Najczęściej dostarczane zrębki mają wilgotność na poziomie 45% co znacznie 
obniża ich wartość opałową do 10 MJ/kg. W celu wyznaczenia zapotrzebowania 
masy paliwa do uzyskania 2MW należy dodatkowo uwzględnić sprawność 
urządzenia co powoduje stratę energii

Wierzba energetyczna
Plony 15t/ha (45%)

Wartość opałowa 10GJ/t
Sprawność urządzenia 80%

Przy ciągłej 
pracy 

ORC 
2MW

(7,2GJ)

pracy 
urządzenia 

zapotrzebowan
ie 

energetyczne 
wynosi

62208 GJ*a-1

Zapotrzebowa
nie na 

wierzbę 
energetyczną

74650 t 
499 ha 

499 
ha

499 ha

499 
ha



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i
lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Wpływ odległo ści na efektywno ść ekonomiczn ą 
dostaw biomasy

Na wielkość kosztów w przewozach towarowych wpływają 
takie czynniki jak: 

• odległość przewozu 
• urządzenia do załadunku i wyładunku
• podatność przewozowa ładunku 
• rodzaj gałęzi i środka transportu 
• stopień wykorzystania środka transportu 
• wielkość pracy przewozowej i wielkość przedsiębiorstwa 

przewozowego



Dostawy biomasy prowadzi się głównie za pomocą 
transportu samochodowego. Transportowana biomasa 
może mieć postać: 
• prasowaną (kostki i bale słomy), 
• sypką (trociny, zrębki, wióry, otręby, łuski, ziarno, 

granulaty luzem), granulaty luzem), 
• litą (deski, zrzyny tartaczne pręty wierzby), 
• pakowaną – przewóz na europaletach po 750, 800, 

880, 960, 1000 kg (pelety, brykiety).

Przewozy materiałów o małej g ęstości nasypowej , takich jak biomasa, 
mogą być prowadzone w naczepach o dużych gabarytach, a względnie 

małej ładowności

Tabela 3. Rodzaj transportu ze względu na rodzaj biomasy

Typ biomasy Typ transportu

Słoma i siano
Pzyczepy wielkogabarytowe (do 90 mp) baloty i sprasowane
kostki słomy lub siana (pozwala to uzyskać ładowność około 10 t)

Drewno lite, zrzyny tartaczne,
tarcicę, pręty wierzby,
ślazowca i miskanta

Samochody z dźwigiem wyładowczym, pojemność ładunku
wynosi około 48 mp

Biomasa w postaci sypkiej
(trociny z lasów i tartaków)

Kontenerowce, które mieszczą dwa kontenery o łącznej
pojemności 72 mp

Ziarno, zrębki, a także
granulaty drzewne

Samochody dwuosiowe samowyładowcze otwarte (wywrotki) o
pojemności ładunku 12 mp i maksymalnej ładowności 8–10 t

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Rodzaj transportu ze względu na rodzaj biomasy
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Źródło: P. Zarębski, Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną dostaw biomasy



Źródło: P. Zarębski, Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną dostaw biomasy

Dlaczego energetyka rozproszona ?

1. Są to rozwiązania konkurencyjne na rynku. Głównie nowe generacje 
źródeł wytwórczych średniej i małej mocy. Charakteryzują się 
względnie krótkim czasem budowy, mniejszym ryzykiem 
inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym (wysoka sprawność, mniejsze 
koszty przy pracy w skojarzeniu)koszty przy pracy w skojarzeniu)

2. Polityka rozwoju zrównoważonego zwiększyła zainteresowanie OZE 
i lokalnymi zasobami energetycznymi. Szereg dyrektyw Unii 
Europejskiej oraz programów  stymulujących rozwój inwestycji 
w oparciu o ER i OZE

3. Procesy demonopolizacji i prywatyzacji w sektorze energetyki 
spowodowały zainteresowanie inwestorów budową źródeł o średniej 
i małej mocy, zlokalizowanych blisko odbiorców, co pozwala uniknąć 
części kosztów przesyłu i dystrybucji (dotyczy także ciepła)



Dziękuję za uwagę

� dr Patrycjusz Zarębski� dr Patrycjusz Zarębski
Politechnika Koszalińska
Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej

� Email: patrycjusz.zarebski@tu.koszalin.pl



mgr inż. Renata Golimowska

Techniczne aspekty wytwarzania
biopaliw rolniczych 

z uwzględnieniem zagospodarowania
tłuszczów odpadowych.  



TECHNICZNE ASPEKTY WYTWARZANIA TECHNICZNE ASPEKTY WYTWARZANIA 
BIOPALIW ROLNICZYCH Z BIOPALIW ROLNICZYCH Z BIOPALIW ROLNICZYCH Z BIOPALIW ROLNICZYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM ZAGOSPODAROWANIA UWZGLĘDNIENIEM ZAGOSPODAROWANIA 
TŁUSZCZÓW ODPADOWYCHTŁUSZCZÓW ODPADOWYCH

mgr inż. Renata Golimowska
ITP Oddział Pozna ń

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (ang. fatty acid 
methyl ester FAME) stosowane bezpośrednio lub w 
mieszaninie z ON jako paliwo do silnika Diesel, produkowane 
z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

Biodiesel-100 – czyste estry metylowe kwasów 

BIODIESEL

Biodiesel-100 – czyste estry metylowe kwasów 
tłuszczowych stosowane jako paliwo do silnika 
wysokoprężnego z dodatkiem lub bez komponentów 
uszlachetniających.

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

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



Zalety wprowadzenia biopaliw

w pełni biodegradowalny

ograniczone zasoby ropy naftowej
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
lepsze spalanie w silniku
RME nie zawierają siarki, benzolu i związków aromatycznych
temperatura zapłonu RME – 170 °C
dodatek RME podnosi właściwości smarne ON
w pełni biodegradowalny
możliwość zagospodarowania 

nieużytków pod uprawy rzepaku
poprawa bilansu pasz białkowych
rozwój rolnictwa i przetwórstwa 

rolnego

Zastrzeżenia wobec 
wprowadzenia biodiesla

wyższa cena RME niż oleju napędowego

niższa wartość opałowa

wyższa lepkość estrów w porównaniu do ON

możliwość tworzenia się w silniku osadów

powstawanie w spalinach formaldehydu i akreolinypowstawanie w spalinach formaldehydu i akreoliny

zwiększona emisja NOx podczas spalania

mniejsza odporność na utlenianie

higroskopijność

zwiększona podatność na rozwój mikroorganizmów

możliwość blokowania systemu filtrującego paliwo

działanie rozpuszczające wobec niektórych materiałów

możliwość rozcieńczania oleju silnikowego

konieczność częstszej wymiany filtru oleju



Schemat otrzymywania biodiesla

Źródło: www.technologia.gda.pl

Olej ro ślinny

Tłuszcz zwierz ęcy

Alkohol metylowy

Alkohol etylowy

Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek sodu

ESTRYFIKACJA

ESTRYFIKACJA

Faza estrowa Faza glicerynowa

Estryfikacja - (metanoliza) proces chemiczny polegający na zamianie 
triacylogliceroli na estry wyższych kwasów tłuszczowych w reakcji z 
alkoholem metylowym lub etylowym w obecności KOH lub NaOH.



Surowce
OLEJE ROŚLINNE

rzepakowy 
Canola
palmowy
bawełniany
słonecznikowy
sojowy

TŁUSZCZE ZWIERZĘCE
łój wołowy
smalec wieprzowy

• TŁUSZCZE ODPADOWE
• olej posmażalniczy
• zjełczałe tłuszcze        
roślinne i zwierzęce

sojowy
kukurydziany

Parametry oleju rzepakowego

gęstość 0,909-0,920 g·cm-3 w 15 °C

zawartość fosforu max 50 ppm

liczba kwasowa 0,5-1,0

zawartość WKT 0,2-0,5%zawartość WKT 0,2-0,5%

zawartość wody max 0,5%

zawartość triacylogliceroli 96-98%

zawartość kwasu linolenowego max 12%

zawartość kwasów wielonienasyconych max 1%



Tłuszcze zwierzęce i oleje 
posmażalnicze

Łój lub smalec mogą stanowić surowiec do produkcji biopaliw po 
wcześniejszym przygotowaniu do procesu estryfikacji

Oleje posmażalnicze 

charakteryzują się zróżnicowanym składem 

są łatwo dostępne i stosunkowo tanie

Potencjał surowców do produkcji 
biodiesla w Polsce (2009)
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Alkohole

metanol – alkohol metylowy, CH3OH

niskocząsteczkowy alkohol alifatyczny, łatwopalny, 
toksyczny

do procesu metanolizy stosuje się metanol techniczny, 
którego parametry określa norma PN-89/C-97905

norma określa wymagania dotyczące zawartości: wody, 
siarki, żelaza, aldehydów i ketonów

etanol – alkohol etylowy, C2H5OH

obniża temperaturę i zadymienie spalin, zmniejsza emisję 
HC o 8%, CO o 4% i NOx o 3%

niższy poziom przeestryfikowania (92-95%)

za drogi

Katalizatory
homogeniczne alkaliczne (np. alkoholany, wodorotlenki, węglany)

homogeniczne kwaśne (np. kwasy mineralne)

heterogeniczne (m.in. tlenki metali, pochodne aminokwasów, 
zeolity, żywice jonowymienne)

enzymatyczne (lipazy)

Katalizatory najczęściej stosowane w 
przemyśle to wodorotlenki sodu lub potasu

Fot. www.wikimedia.org



Reakcja metanolizy

Technologie estryfikacji oleju

„na zimno” 

20-70 °C, 

bezciśnieniowo, 

kataliza alkaliczna

„na gorąco” 

200 °C, 

10 MPa, 

większa ilość metanolu,

wymaga dostępu do źródła taniej energii cieplnej



Estryfikator z mieszadłem 
mechanicznym

Estryfikator z mieszadłem 
hydraulicznym



Etapy przetwarzania oleju na 
estry metylowe

przygotowanie oleju na drodze filtracji

przygotowanie surowców pomocniczych

przygotowanie mieszaniny katalitycznej

reakcja transestryfikacji

rozdzielenie powstałych faz

płukanie fazy paliwowej

oddzielenie nadmiaru alkoholu

odwirowanie estrów

transport estrów do dystrybutora

zebranie fazy glicerynowej do

dalszego zagospodarowania

Produkty estryfikacji

faza lekka, tzw. estrowa

składa się estrów metylowych kwasów tłuszczowych 
(97%), nadmiaru metanolu, pozostałości katalizatora 
i nieprzereagowanego oleju.

oczyszczana na drodze destylacji, filtracji lub oczyszczana na drodze destylacji, filtracji lub 
wirowania oraz pzremywania

faza ciężka, tzw. glicerynowa

zawiera: 30-40% gliceryny, 10-20% metanolu i 50% 
mieszaniny składającej się z mydeł, estrów metylowych, 
mono- i digliceroli, fosfolipidów, wody, barwników i innych.

jest odpadem mogącym stanowić zagrożenie dla 
środowiska z powodu wysokiego BZT oraz zawartego 
w niej metanolu.



Wybrane parametry fizyczne 
wg normy EN14214

Rodzaj oznaczenia Jednostki Min. Max.

Gęstość w 15oC kg/m3 860 900

Lepkość w 40oC mm2/s 3,5 5Lepkość w 40oC mm2/s 3,5 5

Temperatura zapłonu oC 120 -

CFPP oC -20 +5

Wartość kaloryczna MJ/kg - -

Wybrane parametry chemiczne 
wg normy EN 14214

Składniki Jednostka Max.

Monoglicerydy ppm 8000Monoglicerydy ppm 8000

Diglicerydy ppm 2000

Triglicerydy ppm 2000

Gliceryna wolna ppm 200



Spalanie RME w silnikach 
spalinowych

duża zawartość tlenu w RME powoduje intensywniejsze spalanie 
w fazie kinetycznej i powoduje:

skrócenie okresu opóźnienia samozapłonu

obniżenie dynamiki spalania

podwyższenie sprawności ogólnej silnika

spadek mocy 10-15%

większe zużycie paliwa nawet do 20%

niższe jednostkowe zużycie energii, ze względu na niższą wartość 
opałową RME

redukcja emisji tlenków węgla, węglowodorów i cząstek stałych

wzrost emisji tlenków azotu

Miesięczne wykorzystanie 
estrów jako komponentu oleju 

napędowego w Polsce



Model 1

odolejnanie nasion rzepaku poprzez wytłaczanie

transport oleju do estryfikacji w specjalistycznym zakładzie

rolnicy są udziałowcami procesu skup-tłoczenie-sprzedaż oleju

Model 2

Modele organizacji produkcji 
biodiesla

Model 2

rolnicy mogą być udziałowcami agrorafinerii

dostarczają rzepak w zamian za należność, wytłoki lub paliwo

nasiona skupowane w ramach kontraktu lub na wolnym rynku

Model 3

zakład prowadzi kontraktację, skup, estryfikację, dystrybucję RME 
i wytłoków lub śruty poestrakcyjnej

właścicielami zakładu mogą być rolnicy, przedsiębiorcy lub grupy 
producenckie rolników

Produkcja biodiesla w Europie

Francja 

wysoka centralizacja i produkcja w dużych zakładach obsługujących regiony 
rolnicze

minimalna produkcja dla zakładu to 60 tysięcy ton estru rocznie

silne powiązanie z przemysłem naftowym jako odbiorcą finalnym, 
gwarantującym zgodność paliw z normami UEgwarantującym zgodność paliw z normami UE

Austria

małe agrorafinerie blisko producentów rolnych

Niemcy

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

Szwecja

dąży do 10% udziału biodiesla na rynku paliw ciekłych

Włochy

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



Potencjał wytwórczy biopaliw 
w Polsce na rok 2007

Oznaczenia paliw w Polsce

OLEJ NAPĘDOWY

• Produkt PKN Orlen, Grupy Lotos i Slovnaft

OLEJ NAPĘDOWY BIO-20

• Produkt Rafinerii Trzebinia - jest mieszaniną oleju • Produkt Rafinerii Trzebinia - jest mieszaniną oleju 
napędowego pochodzenia mineralnego oraz Biodiesla, 
uzyskiwanego w procesie chemicznym z olejów roślinnych 

BIOESTER

• biopaliwo produkowane na bazie olejów roślinnych 
przeznaczone do pojazdów z silnikiem DIESLA 

• Spełnia standardy jakościowe określone dla tego 
biopaliwa w normie PN EN 14214 



Laboratorium biopaliw płynnych 
ITP oddział Poznań

Wyposażenie pomieszczenia 
doświadczalnego

Stanowisko do estryfikacji tłuszczów roślinnych 
i zwierzęcych

Prasa ślimakowa do tłoczenia oleju o wydajności 35 kg/h Prasa ślimakowa do tłoczenia oleju o wydajności 35 kg/h 
do przygotowania prób oleju.

Instalacja do rafinacji oleju roślinnego

Stanowisko do sedymentacji produktów 
poestryfikacyjnych 

Wagi tensometryczne o łącznym zakresie pomiaru od 
0,001g do 1500 kg



Analiza parametrów 
fizykochemicznych paliw

Oznaczanie temperatury zapłonu. 
Oznaczanie temperatury blokady zimnego filtra.
Oznaczanie lepkości dynamicznej oraz funkcji temperatury 

względem lepkości.
Oznaczanie prędkości i siły ścinania. Oznaczanie prędkości i siły ścinania. 
Oznaczanie wartości opałowej paliw stałych i ciekłych.
Oznaczanie glicerolu w estrach metylowych. 
Określanie liczby kwasowej. 
Wyznaczanie sprawności reakcji estryfikacji. 
Prowadzenie reakcji estryfikacji na próbach 10dm3

w zadanych warunkach.
Oznaczanie PH.
Oznaczanie gęstości paliw.

Kierunki badań

1. Badania nad wykorzystaniem fazy glicerynowej jako 
wysokoenergetycznego paliwa opałowego

2. Analiza zależności lepkości kinematycznej 
surowców i produktów reakcji estryfikacji w funkcji surowców i produktów reakcji estryfikacji w funkcji 
temperaturowej

3. Poprawa właściwości temperaturowych estrów 
metylowych kwasów tłuszczowych różnego 
pochodzenia



Badania nad wykorzystaniem fazy 
glicerynowej jako wysokoenergetycznego 

paliwa opałowego

Głównym celem pracy było określenie produktów reakcji 
estryfikacji tłuszczów odpadowych – estrów metylowych 
wartości opałowej fazy glicerynowej oraz mieszanin fazy 

glicerynowej ze słomą i wytłokami rzepakowymi

Średnia wartość opałowa produktów 
reakcji estryfikacji z tłuszczów 

odpadowych (± SD)
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Pochodzenie: OP – olej posmażalniczy; WW – tłuszcz wieprzowo-wołowy; D – tłuszcz drobiowy



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

Średnia wartość opałowa wytłoków 
rzepakowych i ich mieszanin z fazą 

glicerynową (± SD)
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Pochodzenie: OP – olej posmażalniczy; WW – tłuszcz wieprzowo-wołowy; D – tłuszcz drobiowy
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Uprawa wierzby energetycznej.
Wyniki badań nad wierzbą 

energetyczną. 



Uprawa wierzby 
energetycznej – wyniki badań 
nad wierzbą energetyczną na nad wierzbą energetyczną na 
Politechnice Koszali ńskiej

Dr hab. inż. Leszek Styszko, 
prof. nadzw. PK

Wprowadzenie
Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) oznacza energi ę

pochodz ącą z naturalnych procesów przyrodniczych.

OZE to energia : wody, wiatru, promieniowania słonecznego,
geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, oraz energia
wytwarzana z biomasy stałej , biogazu i biopaliw ciekłych.

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych
pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych).

Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe
oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez
ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów
cieplarnianych.



Energia ze źródeł odnawialnych

Rok UE – 25 [%] Polska [%]

2001 10,9 5,1

2002 10,6 5,2

2003 11,6 5,2

2004 12,5 5,5

2005 13,4 5,8

2006 14,6 6,1

2007 16,6 6,7

2008 17,6 7,6

Źródło: GUS 2009

Polska – udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto – 15% w 2020 roku  

Struktura pozyskania energii 
odnawialnej

Źródła energii UE-25 [%] Polska [%]

2005 2008 2005 2008

Biomasa stała 51,6 46,0 91,6 87,7

Słońce 0,7 1,2 0,0 0,0

Woda 21,3 18,6 4,2 3,4

Wiatr 5,3 7,2 0,3 1,3

Biogaz 4,0 5,4 1,2 1,8

Biopaliwa 3,4 7,1 2,6 5,5

Geotermia 4,6 4,0 0,2 0,2

Odpady komunalne 9,1 10,5 0,0 0,0

Źródło: GUS 2009



Biomasa stała
• Biomasa stała obejmuje organiczne, niekopalne substancje o

pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane do
produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej.

• Podstawowym paliwem stałym z biomasy jest biomasa le śna jako
drewno opałowe (polana, okrąglaki, zrębków, brykiet, pelety) oraz
odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi,odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi,
przecinek, krzewów, chrustu, karp, a także odpady z przemysłu
drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego .

• Paliwa z biomasy rolniczej pochodzące z plantacji przeznaczonych
na cele energetyczne (drzewa szybko rosn ące, byliny dwuliścienne,
trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz
pozostało ści organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa.

• Węgiel drzewny jako stały produkt odgazowania biomasy.

Wprowadzenie
1. Biomasa głównym potencjalnym źródłem energii odnawialnej w Polsce,
2. Zapotrzebowanie energetyki systemowej i cieplnej do 2020 roku  wynosi  

17,47 mln ton rocznie (Grzybek 2004),
3. Źródła biomasy : odpady z lasów, rolnicze produkty uboczne i celowo 

zakładane plantacje roślin energetycznych,
4. Powierzchnia gruntów odłogowanych w woj. zach.-pomorskim w 2006 4. Powierzchnia gruntów odłogowanych w woj. zach.-pomorskim w 2006 

roku – 0,103 mln ha klas V, VI i VIz, obecnie jest mniejsza .
5. Konsekwecje wprowadzenia „plonu reprezentatywnego ” dla upraw roślin 

energetycznych,
• a.    wierzba - 8 ton suchej masy z hektara, 
• b.    ilość biomasy dostarczonej do przetworzenia na cele energetyczne 

może być zmniejszona max. o 10% przy zniszczeniu upraw lub plonu na 
skutek nieprzyjaznej pogody lub wypadku drogowego albo kradzieży,

6. Brak wsparcia finansowego Państwa do upraw energetycznych od 2010 
roku.



Politechnika Koszalińska

Prace badawcze z zakresu biomasy wierzby prowadzą 
jednostki organizacyjne Politechniki Koszali ńskiej :

1. Instytut Ekonomii i Zarządzania w Zakładzie Polityki 
Ekonomicznej i Regionalnej – zespół prof. nadzw . Ekonomicznej i Regionalnej – zespół prof. nadzw . 
Michała Jasiulewicza

2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w 
Zakładzie Ro ślin Energetycznych Katedry Biologii 
Środowiskowej – zespół prof. nadzw. Leszka Styszki

Potencjalne regiony pod upraw ę wierzby 
energetycznej z uwzgl ędnieniem jako ści gleb 

i opadów (Jadczyszyn 2006)



Wyszczególnienie Kościernica (1) Kościernica (2) Kurowo (3)

Rok sadzenia wierzby 2005 2007 2007

Powierzchnia, ha 31,38 21,05 39,52

Kompleks glebowy 5-6 5-6 4-5

Klasa bonitacyjna IVa - V IVb - V IIIb - IVb

Zasobność  P2O5, mg 15,7 14,6 15,2

Charakterystyka pól z upraw ą wierzby 
w Politechnice Koszali ńskiej

Zasobność  P2O5, mg 15,7 14,6 15,2

Zasobność K2O, mg 3,6 4,0 11,0

Zasobność MgO, mg 2,9 1,0 5,1

pH w KCl 4,6 4,3 5,3

Przedplon odłogowane 10 lat odłogowane 10 lat odłogowane 10 lat

Herbicyd Roundoup 4l/ha - Roundoup 4l/ha

Nawożenie NPK, kg 10+30+60 10+20+50 10+20+50

Zrezów sztuk/ha 32  tys. 25 tys. 25 tys

Pielenie ręczne/mech wybiórczo / - 50%  / - 40%  /  60%

Koszenie po I weg. I-II 2006 zimą 2007/2008 zimą 2007/2008

Charakterystyka upraw wierzby na polach 
Politechniki Koszali ńskiej

Lp . Wyszczególnienie Kościernica
(1)

Kościernica 
(2)

Kurowo k. 
Bobolic (3)

Suma

1 Doświadczenia ścisłe 0,60 1,63 - 2,23

2 Klon 1047, ha 4,25 3,12 8,25 15,62

3 Klon 1054, ha 4,68 4,90 9,75 19,33

4 Klon 1023, ha 4,38 4,98 6,20 15,564 Klon 1023, ha 4,38 4,98 6,20 15,56

5 Klon 1013, ha 2,99 - - 2,29

6 Klon 1052, ha 5,15 2,76 7,00 14,91

7 Klon 1047D, ha 4,94 3,12 7,05 15,11

8 Klon 1056, ha 0,85 - - 0,85

9 Klon 1033, ha 0,60 - - 0,60

10 Klon 1040, ha 0,65 - - 0,65

11

12

Wierzba koszykarska 
Topinambur

0,30

1,00

-

-

-

-

0,30

1,00

13 Drogi technologiczne 0,99 0,54 1,27 2,80

14 Powierzchnia ogółem 31,38 21,05 39,52 91,95



Lokalizacja pól z wierzb ą energetyczn ą w 
Kościernicy k.Koszalina

Schemat nasadzeń wierzby 
(Kiełczewski 2006)



Cel badań
Celem doświadczeń było:

• wskazanie możliwości poprawy efektywno ści uprawy wierzby
energetycznej na gruntach lekkich odłogowanych przez 10 lat,

• ocena skutków ekologicznych takich upraw.

Oceniano w doświadczeniach ścisłych :Oceniano w doświadczeniach ścisłych :
• poziom wody gruntowej i jej jakość,
• zmiany jakości gleby (pH, wilgotność, zawartość makroskładników),
• dynamikę odrastania pędów wierzby w kilkuletniej uprawie,
• wpływ nawożenia kompostem z osadów komunalnych oraz

nawozami mineralnymi azotowymi i potasowymi na plon i jakość
biomasy,

• skład chemiczny i wartość energetyczną biomasy,
• rozmiary zanieczyszczenia powietrza gazami przy spalaniu

biomasy.

1.      DOŚWIADCZENIA ŁANOWE ( dr R. Kiełczewski – Pracowna Agrobiznesu) . 
Wiosną 2006 roku wytypowano 6 wyróżniających się klonów: 1054, 1023, 1047, 1047D, 

1052 i 1013 i na powierzchni po 0,3 ha w każdym klonie zastosowano nawożenie:
1 – obiekt kontrolny bez nawożenia
2 – O1 – 8 t/ha kompostu z osadów komunalnych (EKO-KOMP)
3 – O2 - 15 t/ha kompostu z osadów komunalnych (EKO-KOMP)
4 – M1 – nawóz Hydrofoska 16 w dawce 600 kg/ha
5 – M2 - nawóz Hydrofoska 16 w dawce 1100 kg/ha

Schemat do świadcze ń na polu nr 1 
założonych w 2005/2006 roku

5 – M2 - nawóz Hydrofoska 16 w dawce 1100 kg/ha

2.       DOŚWIADCZENIE ŚCISŁE (prof. nadzw. L. Styszko – ZRE ). Wiosną 
2006 roku założono doświadczenie dwuczynnikowe metodą losowanych 
podbloków w układzie zależnym w 3. powtórzeniach.
1.    Czynnik I rz ędu – kombinacje nawozowe (4):

a. bez nawożenia,
b. kompost 15 t/ha świeżej masy, 
c. kompost 15 t/ha + 562,5 kg/ha nawozu Hydrofoska 16 ( = 90 kg/ha N) ,
d. kompost 15 t/ha + 1125,0 kg/ha nawozu Hydrofoska 16 ( = 180 kg/ha N) ,

2. Czynnik II – klony wierzby krzewiastej (9):
1047 (A); 1054 (B); 1023 (C); 1013 (D); 1052 (E); 1047D (F); 
1056  (G); 1018 (H) i 1033 (K)



Wyniki do świadcze ń łanowych
podane s ą w  publikacji: 

Jasiulewicz M., Kiełczewski R., Fijałkowska -Jurgens E. 2007.

Wyniki bada ń

Jasiulewicz M., Kiełczewski R., Fijałkowska -Jurgens E. 2007.
Gründung der Weideplantagen auf den brachflächen. [W:]
Wissenschaft und Wirstschaft im Diskurs Die Zukunft
regenerativer Energien . Herausgeber: Michał Jasiulewicz, Peter
Garbe, Werner Westphal. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej. Koszalin-Torgelow 2007: s. 83-96.

1. Badane parametry - pomiary : wysokości, grubości i
liczby pędów, zanikania krzaków wierzby na poletku,
zasychania pędów i liści w warunkach suszy,
występowania szkód łowieckich, ocena plonowania,
skład chemiczny i wartość energetyczna biomasy,

OBSERWACJE NA 
DOŚWIADCZENIACH ŚCISŁYCH

skład chemiczny i wartość energetyczna biomasy,
ocena zawartości w spalinach gazów: CO, CO2, NO,
NO2, NOx, SO2, Cl2 przy spalaniu w temperaturach :
300 C, 600 C, 900 C i 1200 C.

2. Zbiór biomasy po latach uprawy: II (luty 2008), III –
(luty 2009) i IV (XI 2009). Próby biomasy do analiz
pobrano po koszeniu w terminach: I – w dniu
koszenia , II – po 2 m-cach, III – po 4 m-cach i IV – po
6 m-cach.



1. Nawożenie azotem - doświadczenie 2-czynnikowe w 4. powtórzeniach:
a.  4 dawki azotu kg/ha : 0; 50; 100 i 150
b.  10 odmian wierzby : 1047 (A), 1054 (B), 1047D (C), Start (D), 

Sprint (E), Turbo (F), Ekotur (G), Olof (H), Jorr (K) i Tordis (M)
2. Gęsto ścią sadzenia – doświad. 2-czynnikowe w 4. powtórzeniach:

a.  3 gęsto ści sadzenia : 15.000;  22.134  i  33.200 sztuk/ha zrezów

Doświadczenia zało żone wiosn ą 
2007 roku na polu nr 2

b.  10 odmian wierzby :1047 (A), 1054 (B), 1047D (C), Start (D), 
Sprint(E), Turbo (F), Ekotur (G), Olof (H), Jorr (K) i Tordis (M).

3. Nawożenie wierzby formami potasu : 2-czynnikowe w 1. powtórzeniu:
a.  4 dawki chlorku  i siarczanu potasu kg/ha : 0, 60, 120 i 180
b.  7 odmian wierzby : Start (A), Sprint (B), Turno  (C), Ekotur (E), 

Olof (E), Jorr (F) i 1047 (G).
4. Nawożenie ró ży wielokwiatowej azotem i chlorkiem potasu : dośw. 1-

czynnikowe z 13. kombinacjami nawozowymi obejmujące dawki azotu i 
form potasu.

5.       Rozmno żenia wieloletnich ro ślin energetycznych : miskant olbrzymi i 
ślazowiec pensylwański.

Doświadczenia ścisłe

Wyniki bada ń

Opracowano na podstawie danych
opublikowanych i nieopublikowanych
przez pracowników i doktorantów
Zakładu Ro ślin Energetycznych
Politechniki Koszali ńskiej



Opady w Boninie k. Koszalina 
w latach 2006 -2009 [mm ]

Miesi ąc/ 
rok

2006 2007 2008 2009
rok

IV-X 549,2 654,4 459,0 608,6

I-XII 753,4 1062,0 855,0 787,2

Współczynnik hydrotermiczny Sieljaninowa 
dla Bonina w latach 2006-2009

Miesi ąc 
/rok

2006 2007 2008 2009

IV 3,04 1,31 2,96 0,35

V 1,82 1,74 0,16 2,43

VI 1,39 2,43 1,78 3,58VI 1,39 2,43 1,78 3,58

VII 0,32 3,86 0,99 1,82

VIII 4,40 1,35 2,52 0,85

IX 1,14 2,58 1,17 1,57

X 1,22 1,66 2,39 6,64

IV-X 1,85 2,28 1,61 2,29



Wpływ badanych czynników na plon 
i zawarto ść suchej masy w p ędach wierzby 

w latach 2006-2009 [procent zmienno ści ]
Lp. Komponent 

wariancyjny
Liczba 
poziomów

Plon
świeżej 
masy

Zawarto ść
suchej 
masy

Plon
suchej 
masy

1. Klony wierzby [C] 9 19,0*** 6,6*** 2,4***

2. Nawożenie [B] 4 21,5*** 1,1* 17,0***

3. Wiek uprawy [A] 3 47,5*** 79,3*** 67,4***3. Wiek uprawy [A] 3 47,5*** 79,3*** 67,4***

4. Współdz. CB 7,4*** 0,0 7,2***

5. Współdz. CA 0,0 2,8* 0,0

6. Współdz. BA 1,1** 1,1 1,6**

7. Współdz. CBA 3,5 9,1 4,4

8. Suma 100,0 100,0 100,0

Wpływ wieku uprawy na plon p ędów 
wierzby w latach 2006-2009

Data zbioru Rok 
odrastania 
pędów

Zawarto ść 
suchej 
masy w 
pędach 
[%]

Plon 
świeżej 
masy 
pędów 
[t/ha]

Plon 
suchej 
masy 
pędów 
[t/ha]

Roczny 
przyrost 
plonu suchej 
masy p ędów 
[t/ha]

2008 luty II 41,0 27,5 11,2 5,62008 luty II 41,0 27,5 11,2 5,6

2009 luty III 42,0 39,9 16,8 5,6

2009 
listopad

IV 48,6 54,1 26,3 6,6

NIR (0,05) - 0,7*** 1,7*** 0,9*** -

Średnia z 
doświad-
czenia

- 43,9 40,5 18,1 4,5



Wpływ nawo żenia na plon świeżej i suchej 
masy oraz na zawarto ść suchej masy w p ędach 

wierzby w latach 2006-2009

Oznaczenie kombinacji nawozowej Zawarto ść 
suchej 
masy w 
pędach 

[%]

Plon p ędów [t/ha]

Literowe Dawka 
ś.m.  

kompostu 

dawka N 
[kg/ha]

świeżej 
masy

suchej 
masy

[%]kompostu 
[t/ha]

a 0 0 44,5 31,9 14,4

b 15 0 44,1 34,1 15,4

c 15 90 43,4 45,7 20,2

d 15 180 43,5 50,4 22,4

NIR (0,05) 0,8* 2,0*** 1,1***

Wpływ współdziałania wieku uprawy i 
nawo żenia na plon suchej masy p ędów wierzby

Termin 
zbioru

Lata 
uprawy

Plon suchej masy pędów w 
kombinacjach nawozowych [t/ha]

a b c d

2008 luty II 9,04 8,81 12,59 14,462008 luty II 9,04 8,81 12,59 14,46

2009 luty III 13,35 13,66 19,53 20,66

2009 
listopad

IV 20,84 23,64 28,44 32,22

NIR (0,05) 1,85***



Plon suchej masy klonów wierzby w
kombinacjach nawozowych

Klon 
wierzby

Plon suchej masy klonów wierzby w kombinacjach 
nawozowych [t/ha]

a b c d
1047 16,3 17,1 21,1 29,3

1054 12,7 15,0 19,6 24,5

1023 15,5 16,1 27,0 22,0

1013 16,2 16,5 20,7 18,6

1052 12,1 12,2 16,3 25,3

1047D 14,3 13,8 21,8 23,2

1056 16,0 17,2 18,2 14,9

1018 13,0 14,7 19,8 23,3

1033 13,5 15,9 17,2 20,9

NIR (0,05) 3,2***

Wpływ wieku uprawy oraz nawo żenia na plon 
suchej masy p ędów trzech klonów wierzby 

dane z równa ń regresji

Kombi 
nacja 
nawo 
zowa

Plon suchej masy pędów u klonów wierzby 
w latach uprawy [t/ha]

1047 1023 1047D

2 3 4 2 3 4 2 3 4

a 8,96 17,68 26,40 8,21 17,00 25,79 7,70 15,60 23,51

b 8,86 17,59 26,31 7,89 16,67 25,46 7,02 14,93 22,83

c 10,98 19,70 28,42 13,88 22,66 31,46 11,89 19,80 27,70

d 15,55 24,27 33,00 10,70 19,49 28,28 12,53 20,43 28,34



Wpływ długo ści suszenia p ędów po 
koszeniu wierzby na plon biomasy

Termin zbioru w 
2008 roku

Zawarto ść 
suchej masy 

[%]

Plon świeżej 
masy p ędów 

[t/ha]

I   - 8 luty 44,5 27,5I   - 8 luty 44,5 27,5

II  - 11 kwiecień 53,4 23,2

III - 6 czerwiec 95,4 13,0

IV  - 18 sierpień 84,1 14,9

NIR₀,₀₅ 0,7*** 0,5***

Wpływ badanych czynników na 
długo ść pędów wierzby [cm]

Poziom 
czynnika

Rok uprawy Termin 
pomiaru

Nawożenie Klon wierzby

1 I - 141 31 V - 217 „a” - 268 A - 301

2 II - 269 30 VI - 267 „b” - 262 B - 281

3 III - 313 30 IX - 299 „c” - 285 C - 2923 III - 313 30 IX - 299 „c” - 285 C - 292

4 IV - 378 15 XI - 317 „d” - 288 D - 261

5 E - 283

6 F - 282

7 G - 239

8 H - 273

9 K - 266



Wpływ badanych czynników na grubo ść 
pędów wierzby [mm]

Poziom 
czynnika

Rok uprawy Termin 
pomiaru

Nawożenie Klon wierzby

1 I - 7,9 31 V - 13,0 „a” - 15,0 A – 16,9

2 II - 14,2 30 VI - 15,8 „b” - 14,9 B – 16,1

3 III - 16,9 30 IX - 16,6 „c” - 16,2 C – 16,43 III - 16,9 30 IX - 16,6 „c” - 16,2 C – 16,4

4 IV - 24,6 15 XI - 18,2 „d” - 17,5 D – 16,2

5 E – 15,4

6 F – 16,1

7 G – 14,9

8 H – 15,9

9 K – 15,2

NIR (0,05) 0,4*** 0,4*** 0,4*** 0,6***

Wpływ żerowania zwierzyny na długo ść i 
grubo ść pędów wierzby w latach 2007 i 2008

Procent 
uszkodzonych 
wierzchołków 
pędów

Długo ść pędów 
jednorocznych w 

latach [cm]

Grubo ść pędów 
jednorocznych  w 

latach [mm]

2007 2008 2007 2008

0 187,6 157,3 11,92 9,950 187,6 157,3 11,92 9,95

25 176,2 142,7 11,54 9,33

50 164,8 128,2 11,16 8,71

75 153,4 113,6 10,77 8,08

100 142,0 99,1 10,39 7,46
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Wnioski

1. Brak dost ępu korzeni wierzby do wody gruntowej wywoływał
okresowy stres suszy (zamieranie pędów i liści) mimo, że
warunki hydrotermiczne do uprawy wierzby w latach 2006 –2009 w
Kościernicy były sprzyjające. W latach tych spadło od 753 mm do
1062 mm opadu, a w okresie IV-X – od 459 mm w 2008 roku do
654 mm - w 2007 roku.654 mm - w 2007 roku.

2. Na glebach lekkich poziom wody gruntowej może być czynnikiem
ograniczających plony biomasy wierzby.

3. Nawożenie kompostem w dawce 15 t·ha-1 świeżej masy w
stosunku do obiektu kontrolnego bez nawożenia,

� zmniejszyło zawartość suchej masy w pędach o 0,4%,
� zwiększyło plon świeżej masy o 2,2 t·ha-1 tj. o 6,9%,
� zwiększyło plon suchej masy o 1,0 t·ha-1 tj. o 6,9%.

Wnioski
3. Korzystny wpływ nawo żenia kompostem na plony świeżej i

suchej masy pędów na glebie lekkiej narastał w miarę upływu lat
uprawy , osiągając istotne zwy żki dopiero w czwartym roku przy
plonie świeżej masy o 5,4 t·ha-1 tj. o 12,7%, a przy plonie suchej
masy o 2,8 t·ha-1 tj. o 14,4% w stosunku do obiektów bez
nawożenia.

4. Zastosowanie ł ącznego nawo żenia kompostem oraz nawozem
Hydrofoska 16 w obu badanych dawkach (562,5 kg·ha-1 i 1125,0
kg·ha-1),
� przeci ętnie zmniejszyło zawarto ść suchej masy w pędach

odpowiednio o 1,1% i 1,0%,
� zwiększyło plon świeżej masy przeciętnie odpowiednio o

13,8 t·ha-1 tj. o 43,3% i o 18,5 t·ha-1 tj. o 58,0%,
� zwiększyło plon suchej masy przeciętnie odpowiednio o 5,8

t·ha-1 tj. o 40,3% i o 8,0 t·ha-1 tj. o 55,6% w stosunku do obiektu
kontrolnego bez nawożenia.



Wnioski
• Wykazano negatywny wpływ szkód łowieckich na przyrosty

długości i grubości pędów, a pozytywny – przy liczbie pędów w
krzaku.

• Negatywny wpływ szkód łowieckich na przyrost pędów wierzby w
uprawie wieloletniej corocznie powi ększał si ę, mimo
zmniejszania się intensywności zgryzania ich wierzchołków.zmniejszania się intensywności zgryzania ich wierzchołków.

• Ciepło spalania suchej biomasy wierzbowej wyniosło przeciętnie
18554 KJ/kg suchej masy i zależało od wieku pędów, klonu,
terminu zbioru, współdziałania klonów z terminami zbioru i
kombinacji nawozowej.

• Pędy z kombinacji intensywnie nawo żonej miały przeciętnie
niższą wartość ciepła spalania.

Wnioski

• Wartość opałowa biomasy wierzbowej najsilniej zależała od
wilgotno ści pędów w dniu pobierania prób.

• Naturalne suszenie p ędów wierzby na polu w okresie wiosny i
lata radykalnie zmniejszało zawartość w nich wody.

• Zawarto ść gazów w spalinach z biomasy wierzbowej zależała od
temperatury spalania , wieku pędów, współdziałania temperatur
spalania z wiekiem pędów, terminem poboru prób, nawożenia i
klonów.

• Relacje pomi ędzy badanymi czynnikami a zawartością w
spalinach badanych gazów (CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2 i Cl2) były
różne.



Nierozwi ązane problemy przy 
uprawie wierzby

1. Handel materiałem rozmnożeniowym wierzby nie jest 
uregulowany prawnie i nie podlega ustawie o nasiennictwie.

2. Brak urzędowego rejestru odmian wierzby.

3. Brak oceny wartości gospodarczej (WGO) genotypów wierzby.wartości gospodarczej ( ) genotypów wierzby.

4. Nie prowadzi się doświadczeń z wierzbą w ramach regionalnego 
doświadczalnictwa odmianowego na wzór PDO.

5. Brak rozeznania produkcyjno ści genotypów wierzby w 
różnych warunkach glebowo-klimatycznych Polski.

6. Brak kontroli jakości i zdrowotności sadzonek (zrezów) 
oferowanych przez dostawców.

7. Brak sponsorów doświadczalnictwa polowego z wierzbą.

Dziękuję 

za życzliwą uwagęza życzliwą uwagę
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