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PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO 
  

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

 
Termin:  11 kwietnia 2011 r. 
Miejsce:   Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk” 

ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk 
 

 

 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 9.15 

Wprowadzenie 

 

mgr inż. Wojciech Krużewski 

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

9.15 – 10.45 

Dyskusja wokół CO2 – Jaka Rewolucja w Energetyce? 

 

prof. dr hab. inż.  Jan Kiciński     

(IMP PAN Gdańsk) 

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 12.30 

Mała Energetyka Wiatrowa – Innowacyjne Konstrukcje 

 

prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer 

(IMP PAN Gdańsk) 

12.30 -13.00 Lunch  

13.00 –14.30 

Aspekty Techniczno-Ekonomiczne Energetyki Rozproszonej – Mała Energetyka 

Jądrowa, cz. I 

 

dr inż. Bogdan Sedler 

(Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk) 

14.30 – 16.00 

Aspekty Techniczno – Ekonomiczne Energetyki Rozproszonej – Mała Energetyka 

Jądrowa, cz. II 

 

mgr inż. Edward Sulżycki 

(Fundacja Naukowo-Techniczna “Gdańsk”) 

16.00 – 16.15 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 

8

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
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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



 

 

DYSKUSJA WOKÓŁ CO2 

– Jaka rewolucja 

w energetyce 

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński 
 

 



Dyskusja wokół CO2

Jaka rewolucja w energetyce?

prof. dr hab. inż.  Jan  Kiciński

O  klimacie  i  CO2 inaczej 

Potrzebujemy  więcej  CO2?



Rewelacyjne  dane  MATRIX 3000  i   CIA

Myli się przyczynę ze skutkiem - Odwrócenie tezy:

Globalny wzrost temperatury (geologiczny) spowodowany np.: wzrostem ciśnienia 

dynamicznego wiatru słonecznego powoduje wzrost  CO2  a nie działalność człowieka

(ocieplenie powoduje wzmożoną wegetację roślin i wzrost CO2)

Dlaczego?

- Atmosfera zawiera zaledwie 0.3%  CO2, na ocieplenie wywiera on znikomy wpływ -

zdecydowanie większy ma para wodna 

- Najwięcej CO2 uwalniają rośliny  a nie człowiek

- Temperatura wzrasta też na Marsie – tam nie ma człowieka

10 stop C

17 stop C

25 stop C
dzisiaj

15 stop C

człowiek

2 mln lat

dinozaury

145 mln lat

Epoka zimnaEpoka  ciepłaEpoka zimna

Brak  lodu na biegunach

Cykle  geologiczne  Ziemi

Pierwsi  ludzie  pojawili się ok. 2 mln lat temu - zawartość  CO2  w powietrzu  wynosiła

wówczas  5%.  

Nasza chemia, nasze DNA rozwinęło się w tych warunkach

Optimum  klimatyczne to wzrost średniej świata  aż o 5 stop. C 

i zawartości CO2   do  5%

RAPORT  CIA   MK-ULTRA: Wpływ CO2 na ludzką świadomość

-Wzrost CO2 prowadzi do zmniejszenia napięcia mięśni-Wzrost CO2 prowadzi do zmniejszenia napięcia mięśni

- zanika stres i symptomy lęku

- ludzie stają się odprężeni z przebudzoną świadomością

Czy  kiedyś odzyskamy  nasz 5%   CO2 ?

Słynny  alarm  650 000   fałszywy?

[od 650000 lat zawartość CO2 nigdy nie była tak wysoka jak obecnie – argument 

Al.  Gore   i  Hilary Clinton]

Patrz wykres: przed 1-2 mln lat CO2 było więcej !!!  650 000 lat to za mało do oceny



Energetyka  jutra – energetyką  gazu?

Dwie  technologie  zrewolucjonizowały  wydobycie gazu z  dużych głębokości (> 10 km)

Deep Vision
Zjawisko  spektroskopii  

magnetycznej rezonansu   

jądrowego

Nano-

Prospecting
3D obraz złoża

Dzięki  tym  technologiom  rozpoznane  światowe zasoby  gazu  łupkowego szacuje się na  

250 do 690  lat.  W  Polsce  na  200 lat 

Fracking - rozbijanie skał  na dużych  głębokościach.  To  tańsza  technologia

Wystarczą już tańsze  mobilne szyby

Problemy do  rozwiązania:

Zatruwanie  wód  podskórnych

- Chemikalia  do  zabijania  bakterii

Oceniane  zasoby  gazu  łupkowego
(  wg  IEA  Międzynarodowa  Agencja  Energetyczna  oraz  koncern  Exxon)

Trudno  dostępny

Gaz  łupkowy

[bln  m3]

Łatwo  dostępny

Gaz  konwencjonalny

[bln m3]
Region  świata

Chiny + Australia 274                                   31                  

Ameryka  północna                                                       233                                   32

Rosja                                                                               155                                  133

Ameryka  południowa                                                   98                                     22

Europa  (Polska  najwięcej)                                          35                                     25

Bliski  wschód                                                                 19                                     133

Koszt  przerobienia  gazu  na  baryłkę  LNG (159 litrów)  to  tylko  10 dol USA

LNG  może  być  tańsze  od  ropy  przy  cenie  ponad  100  dol za baryłkę

Terminale  LNG   - nowa  szansa ?  Czy ich  rola  wzrośnie?

Tradycyjne  rurociągi  np.:  bałtycki  Nord  Stream  zagrożone ?



Rewolucja  także  w  wydobyciu  na  morzu

Megastatki  Q – max 
nie  tradycyjne  platformy  tylko  mobilne  statki,  które skraplają i transportują  gaz

(Korea  buduje  już teraz  14  takich  statków)

Elektrownie  gazowe - przyszłością  energetyki  ?

Elektrownia  CCGT (Combined Cycle  Gas  Turbine) - koszt  1MWh  en. el.   15 dol.Elektrownia  CCGT (Combined Cycle  Gas  Turbine) - koszt  1MWh  en. el.   15 dol.

Elektrownia  węglowa                                                   - 50 dol.

Elektrownia  jądrowa                                                    - 120    dol.

Odnawialne  biomasowe                       - 120    dol.

Wiatrowa  morska                                                  - 200    dol.

(Źródło:  koncern  RWE)           

Ekologia
Elektrownie  gazowe   - 1 MWh      30  kg CO2

Elektrownie  węglowe - 1 MWh   180  kg  CO2

Wg  koncernu   Exxon:

OZE,  mimo  mody, w  2050 roku będą  wytwarzać  tylko

0,5 – 2 %  potrzeb  energetycznych  świata

Za  20  lat   gaz  zastąpi  węgiel

Gaz - fundament  rozwoju  świata – tak  jak  kiedyś  tania  ropaGaz - fundament  rozwoju  świata – tak  jak  kiedyś  tania  ropa

Czy  rzeczywiście ?



Tendencje światowe

- Odwrót od wytwarzania energii w źródłach wielkoskalowych na rzecz energetyki
rozproszonej

- Rosnąca przewaga zarządzania energią nad jej produkcją  Smart grid

Co dla Polski ?

Zrównoważony rozwój – mix energetyczny 70-15-15.  

A w zakresie  OZE?

Technologie proste  i zintegrowane:

- Mikrosiłownie kogeneracyjne dla odbiorców indywidualnych i gminnych
- Pompy ciepła + kolektory + PV + magazyny ciepła
- Siłownie wiatrowe + mikrowiatraki
- Biogazownie  +  mikrobiogazownie,  biorafinerie

Segmenty  rynku:
- Dom „plus energetyczny”
- Kompleksy agroenergetyczne
- Gmina energetyczna
- Miasto (osiedle ) energetyczne

EKOENERGETYKA
NAJWIĘKSZE  WYZWANIE  CYWILIZACYJNE  DLA  POLSKI  I EUROPY 

W  XXI  WIEKU

J. Buzek, Forum Ekoenergetyczne, Polkowice, 2009

MODEL  2020:

70  – 15  - 1570  – 15  - 15

WĘGIEL ODNAWIALNE JĄDROWE 

WĘGIEL, ODNAWIALNE I JĄDROWE  NIE  POWINNY I  NIE  MOGĄ  STANOWIĆ  
DLA  SIEBIE  KONKURENCJI.  

SZANSA:  ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ  TECHNOLOGII



Cywilizacja  a  Energetyka

Era  agrarna – źródłem  energii człowiek

Era  industrialna – źródłem energii  maszyny, grabieżcze wykorzystanie 
źródeł kopalnych

Era  post-industrialna – Cywilizacja III Fali – Cywilizacja wiedzy
Społeczeństwo informacyjne (rola IT) - Podstawowy produkt to informacja
Idea prosumenckości jako podstawa przemian cywilizacyjnych

Alvin Toffler

Poszukiwanie alternatywnych dróg pozyskiwania energii.
zrównoważony rozwój energetyki oraz  rolnictwa i OZE
Biomasa ma szansę stać się głównym źródłem energii XXI wieku

Rewolucja energetyczna 

Lokalna produkcja i wykorzystanie energii (gmina lub zespół gmin 
samowystarczalnych energetycznie z własną  mikrosiecią . 
(Kompleksy agroenergetyczne, biogazownie i biorafinerie, smart grid)

Czy to abstrakcja?  To oznacza rewolucję w rolnictwie !!!

CHP APPLICATIONS  =  RENOWABLE  ENERGY  =  GREEN  ENERGY  

NEW  ENERGY  EQUATION  FOR  XXI  CENTURY:NEW  ENERGY  EQUATION  FOR  XXI  CENTURY:

DER = CHP + PQR + CR

DER – DISTRIBUTED  ENERGY  RESOURCES

CHP - COMBINED  HEAT  AND  POWER

PQR - POWER QUALITY AND RELIABILITY

CR - CARBON  REDUCTION



DISTRIBUTED  COGENERATION

CHP Micro  Plants

MICROTURBINES

HIGH-SPEED ROTOR – BEARINGS SYSTEMS 
SCIENTIFIC  PROBLEMS

T G

LOW  BOILING  AGENT  IN  A  STEAM  PHASE

GAS 
BEARINGS

MAIN  IDEA:  APPLICATION OF  LOW BOILING  AGENT  BOTH  IN THE THERMODYNAMIC 
CYCLE  OF  MICROTURBINE  AS WELL  AS  FOR  LUBRICATIONS  PURPOSES  IN  

BEARINGS  SYSTEM

LOW  BOILING  AGENT  IN  A  LIQUID  PHASE

HYDRODYNAMIC
BEARINGS

ADVANTAGES: 

- ELIMINATION OF ISOLATION PROBLEMS IN BEARING
INTERSPACES  AND  ELIMINATION AN ADDITIONAL
SYSTEM  FOR LUBRICATION IN  BEARINGS 

- SMALL VISCOSITY OF  LOW  BOILING MEDIUM 

LIQUID  PHASE

STEAM PHASE



Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08
Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej 

opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Wariant I – mikroturbina osiowa

Model MES korpusu i wirnika - przekrójGeometria korpusu

Zadanie 5.3. Opracowanie modeli symulacyjnych i obliczenia … St. Jabłonki, 10-11 stycznia 2010

Analiza własności dynamicznych wirnika turbogeneratora mikrosiłowni parowej z 
uwzględnieniem wstępnej geometrii korpusu

Model MES korpusu 
i wirnika 

Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08
Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej 

opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Zadanie 5.3. Opracowanie modeli symulacyjnych i obliczenia … St. Jabłonki, 10-11 stycznia 2010

Analiza własności dynamicznych wirnika turbogeneratora mikrosiłowni parowej z 
uwzględnieniem wstępnej geometrii korpusu

Wariant II – mikroturbina promieniowa

Model MES korpusu i wirnika - przekrójGeometria korpusu

Model MES (przestrzenny) korpusu i wirnika 



Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08
Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej 

opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Wariant II – mikroturbina promieniowa

Dyskretyzacja łopatek kierowniczych korpusu
Wyznaczenie współczynników sztywności łożysk 
przy pomocy jednowymiarowego modelu MES

Zadanie 5.3. Opracowanie modeli symulacyjnych i obliczenia … St. Jabłonki, 10-11 stycznia 2010

Analiza własności dynamicznych wirnika turbogeneratora mikrosiłowni parowej z 
uwzględnieniem wstępnej geometrii korpusu

Dziękuję za uwagę

prof. dr hab. inż.  Jan  Kiciński



 

MAŁA ENERGETYKA 
WIATROWA 

– innowacyjne 
konstrukcje 

prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer 
 
 



Mała energetyka wiatrowa 
Innowacyjne konstrukcje

1) Historia

2) Typy wiatraków
5) Kierunki działań

6) Limit Betza

prof. dr hab. inż.  Piotr Doerffer

2) Typy wiatraków

3) Rozwiązania innowacyjne

4) Dostępność na rynku

6) Limit Betza

7) Siły aerodynamiczne 

1) Historia

Siłę nośną znano i wykorzystywano w starożytności do żeglowania. 

Miało to wpływ na późniejszy rozwój wiatraków z łopatami żaglowymi. 

lekkie konstrukcje 
wykorzystujące siły oporu 

aerodynamicznego

konstrukcje 
wykorzystujące 

siłę nośną

ewolucja
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Miało to wpływ na późniejszy rozwój wiatraków z łopatami żaglowymi. 

Podstawowe zadania: mielenie zboża, pompowanie wody.

Pierwszym znanym rozwiązaniem jest wiatrak z 500-
600 A.D. z Persji. Uważa się w opisach, że tego typu 
rozwiązanie jest najmniej sprawne ale najczęściej 
powielane.



1) Historia

Chiny

Uważa się za kolebkę wiatraków o osi pionowej

Wynalezione 2000 lat temu

Pierwsze pisane dokumenty pochodzą z 1219 roku

3

Pierwsze wiatraki miały oś poziomą. 

Przyczyny ??  poziomy układ koła wodnego?? 

Względy techniczne?? 

wykorzystanie pełnego strumienia wiatru w 
układzie poziomej osi, 

w przypadku osi pionowej połowa strumienia nie 

jest wykorzystana.

Zastosowanie: mielenie zboża i pompowanie wody

Wiatraki 
Zachodniego 
Świata

1) Historia

Pierwsze ilustracje z 1270 A.D. 

Wiatraki żaglowe. 

Szybki rozwój krajach 
śródziemnomorskich i w Holandii. 

4

Obrotowy szczyt wieży

500 lat rozwoju 

ostateczne konstrukcje łopat 
uwzględniają obecne zasady 
projektowania



Końcówki czasz nie 
mogą poruszać się 
szybciej niż wiatr.

TSR = vtip/vwind< 1.0
tip speed ratio

Wiatraki o osi pionowej 
wykorzystujące siłę oporu są 
wolno-obrotowe < 100 rpm

5

Finlandia -Sigurd J. Savonius 1922

Pierwsza próba:
Johann Bessler w 1745 w Niemczech

Darrieus, Francja (patent 1927)

6Giromills, cycloturbines i ze spiralnymi łopatami

Zerowy moment startowy

szybko-obrotowy !!



Typy wiatraków

2) Typy wiatraków

Wiatraki o osi poziomej

Różna ilość łopat

Słaby wiatrSłaby wiatr Silny wiatrSilny wiatr

7

Różna ilość łopat

Różne prędkości końcówki

Konieczność przestawiania 
łopaty

Potrzebne układy hamowania 
wirnika

Konieczne ustawienie 
wiatraka w kierunku 

wiatru

Darrieus Lift-TypeThe Savonius: Drag-Type VAWT

Wiatraki o osi pionowej

Kierunek wiatru dowolny !!!

2) Typy wiatraków

8



3) Rozwiązania innowacyjne

Współczesny rozwój

Duże wiatraki

20 kW – 7 MW

Enercon E-126 

9

Rozwój ustalony 
bez przełomów.

Wzrost rynku 
zrównowazony.

Problem:

hałas końcówki 
łopaty

7 MW
Φ = 126 m

Eksplozja potencjału małej energetyki wiatrowej

Raport BWEA (British Wind Energy Association)

3) Rozwiązania innowacyjne

10

Co roku podwaja się:

Roczna produkcja energii elektrycznej

Zainstalowana moc całkowita

Małe wiatraki mają wielki potencjał 

implementacji rozwiązań innowacyjnych



LOOPWING µ2850

D = 2,85 m

Wiatr – 3 m/s ÷ 14 m/s

4 m/s   - 30 W

3) Rozwiązania innowacyjne

11

8 m/s  - 270 W

12,8 m/s  - 2000 W

Wiatrak wielowirnikowy

2 kW przy 13 m/s

Start – 3,5 m/s

D = 2,5 m

3) Rozwiązania innowacyjne

12

Cena 2000 $



3) Rozwiązania innowacyjne

13

Wizje 
przyszłości

3) Rozwiązania innowacyjne

14



TESNIC Turbine 200 dysków z 2 mm szczeliną 
między nimi

Na obwodzie znajdują się 
kierownice, które zapewniają 
styczny napływ na dyski.

Patent 1913 w USA, 

Nikola Tesla

Turbina talerzowa

3) Rozwiązania innowacyjne

15

Poza typowym 
wykorzystaniem sił oporu, 
powietrze przepływając 
pomiędzy dyskami oddaje 
energię dzięki siłom 
adhezji do powierzchni 
dysku. Dzięki temu 
sprawność turbiny 
zwiększa się.

Turbina talerzowa

Typ Moc Wymiary Ciężar

T10K 10 kW
900W/m2

H=3,3 m 

D=3,3 m

350 kg

TESNIC Turbine 
3) Rozwiązania innowacyjne
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900W/m2 D=3,3 m

T3600 3,6 kW
900W/m2

H=2 m

D=2 m

150 kg

T2K 2 kW
890W/m2

H=1,5 m

D=1,5 m

85 kg

T750 750 W
920W/m2

H=0,9 m

D=0,9 m

50 kg



Hybrydowy wirnik łączący 
zasadę działania wirnika 
Savonius’a and Darrieus’a.

3) Rozwiązania innowacyjne

17

Savonius’a and Darrieus’a.

Bardzo cichy i odporny na 
silne wiatry.

Domestic Roof-Mounted Wind Turbines 

4) Dostępność na rynku

18

SWIFT 1500 W, D=2 m, wirnik 50 kg, max wiatr 65 m/s

Bardzo mały hałas <35 dB w warunkach nominalnych

Przy prędkości wiatru 5,5 m/s daje 200 W mocy

WINDSAVE 1000 W, D=1,75 m, wirnik 25 kg, max wiatr 52,5 m/s

32 dB 5 m za łopatami przy wietrze 5 m/s, 

52 dB przy 7 m/s



1300 Euro

19

Dane techniczne: 
Moc: 350 Watt (12,5m/s) 
Start przy wietrze 3,5m/s 
Średnica wirnika: 1,20 m 
Obroty:  500 - 1300rpm 
Waga: 11,5 kg 

1275 Euro
700 Euro

640 Euro

Small Wind Test Field 
Zealand (Holandia)

20

• 10 wiatraków róŜnych producentów
• czas pomiaru pół roku (pierwsze wyniki)
• średnia prędkość wiatru 3.7 m/s



Miesiąc Prędkość
wiatru (m/s)

apr-08 3,5
mai-08 3,7
jun-08 3,4

Small Wind Test Field Zealand (Holandia)

21

jul-08 3,4
aug-08 3,6
sep-08 3,4
okt-08 3,2
nov-08 4,4
dec-08 3,7
jan-09 4,4
feb-09 3,4
Średnia 3,7

MontanaSkystream
Passat Ampair Airdolphin

22
WRE060

Energy ball
Swift

WRE030

Truby
10

m/s



Wnioski

1) Na rynku dostępne są zarówno wiatraki o osi poziomej jak i 
pionowej wszystkich typów

4) Dostępność na rynku

23

2) Wiatraki są projektowane na wysokie prędkości wiatru 10 – 14 m/s

3) Prędkość startu jest mniejsza dla wiatraków o osi pionowej

4) Wiatraki o osi pionowej są cięższe

5) Nie jest regułą, że uzysk energii z wiatru (W/m2) jest większy z 
wiatraków o osi poziomej

6) Największą efektywność uzyskuje się z wiatraka o osi pionowej 
typu Tesli 

5)  Kierunki działań

ZałoŜenia do badań i projektowania turbin 
wiatrowych dla regionu pomorskiego

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

24

Powyżej tej prędkości dopuszczalny jest spadek sprawności

2) Mała prędkość startowa wiatraka 

Duża powierzchnia płatów wiatraka

Wskazanie na turbinę o osi pionowej 

Turbina o osi poziomej powinna być wielo-łopatowa

3) W konsekwencji wiatrak będzie wolno obrotowy co oznacza 
potrzebę zastosowania przekładni do generatora

4) Moc wiatraka rzędu 3 kW



Podstawowe wyzwanie – wiatrak musi być tani

Przekłada się to na minimalizację ciężaru

5)  Kierunki działań
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Lekki wirnik – zastosowanie nowoczesnych materiałów 
(tworzywa, kompozyty)

Lekki generator – tradycyjny wysokoobrotowy (przekładnia)

z magnesami neodymowymi (3 kW – 13 kg)

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

� Zastosowanie materiałów tekstylnych, 
półprzepuszczalnych

� Zwiększenie zakresu pozytywnego działania 
siły napędowej

26

WIATR

Wiatrak pionowy
Wiatr



5)  Kierunki działań
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V, ρ, p

A

6)  Limit Betza
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Masowy wydatek przez powierzchnię A:         m = A · V · ρ [kg/s] 

Równanie Bernouliego:
0

2

2
p

V
ps =+

ρ

0ppp dynamicznes =+

2

2
V

pdynamiczne

ρ
=



Mając ciśnienie dynamiczne łatwo wyliczyć siłę jaką należy wywrzeć na płyn 

aby go zatrzymać: F = p dynamiczne · A

2

2
V

AF
ρ

=

Chcąc określić moc, którą można uzyskać z zatrzymania strumienia należy pamiętać o 

prostej zależności, że moc jest to praca wykonana w czasie a praca to jest siła razy 

6)  Limit Betza
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prostej zależności, że moc jest to praca wykonana w czasie a praca to jest siła razy 

przesunięcie. Stad wynika, że moc to jest:          P = (F · l) / t = F · V    [N m/s=J/s=W]

Z drugiej strony wiemy że moc odpowiada energii kinetycznej posiadanej przez ciało 

przez czas, a ona jest równa:

3

2

1
VAP ⋅⋅= ρ

MOC 
strumienia

VApP dyn ⋅⋅=

]/[ skgVAm ρ=&
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Moc strumienia wiatru
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6)  Limit Betza
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Jedna za największych turbin off-shore ma:

średnicę = 126 m powierzchnia = 12 470 m2

uzyskuje 5 MW przy wietrze 14 m/s

6)  Limit Betza
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gęstość powietrza wynosi 1,23 kg/m3

Moc zawarta w wietrze wynosi:    

0,5 · 1,23 · 12470 · (14 · 14 · 14) ≈ 21 MW

3

2

1
VAP ρ=

Jeżeli chcemy wykorzystać strumień powietrza o prędkości Uu do produkcji 

energii to:

- na wylocie musi też być jakaś prędkość wylotowa Ud > 0

- ponieważ odbiór mocy przez wiatrak powoduje wyhamowanie to z prawa 

zachowania masy strumień powietrza musi zwiększać 

swój przekrój Au < Ad

- na dysku następuje spadek ciśnienia P1 > P2

6)  Limit Betza
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- na dysku następuje spadek ciśnienia P1 > P2



tt UAPPPower ⋅⋅−= )( 21

Zachowanie masy 

przy stałym ρ: ttdduu UAUAUA ⋅=⋅=⋅

VApP dyn ⋅⋅=

Ciśnienie otoczenia P∞∞∞∞
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przy stałym ρ: ttdduu UAUAUA ⋅=⋅=⋅

)()( 21 duttt UUUAUmAPP −⋅⋅⋅=∆⋅=⋅− ρ&

Z prawa zachowania pędu:

Siła działająca na wirnik jest równa zmianie pędu strumienia powietrza:
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Równanie Bernouliego:

Przed: Za:
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)()( 21 duttt UUUAUmAPP −⋅⋅⋅=∆⋅=⋅− ρ&

Z równania zachowania pędu mieliśmy:

)()( 21 dut UUUPP −⋅⋅=− ρ

6)  Limit Betza
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6)  Limit Betza
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Prędkość przez dysk wirnika jest 

średnią arytmetyczną z prędkości 

wlotowej i wylotowej

Efektywność lub sprawność pozyskania mocy jest stosunkiem 

uzyskanej energii do całkowitej energii zgromadzonej w strumieniu wiatru:
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do dysku 

6)  Limit Betza
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Limit Betz’a 59%

6)  Limit Betza
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3

2

1
VAP ⋅⋅= ρ

Jaką powierzchnię wiatraka należy zainstalować aby uzyskać 500 W 

przy wietrze 4 m/s?

Jaka maksymalna siła działałaby na ten wiatrak przy 100% 

efektywności wiatraka.

2

2
V

AF
ρ

=

Dziękuję za uwagę

38

prof. dr hab. inż.  Piotr Doerffer



Wiatraki
siły aerodynamiczne

prof. dr hab. inż.  Piotr Doerffer

Siły oporu wiatru używa się 

przy małych prędkościach < 10 m/s 

wymagają więc dużych powierzchni

2

Siła nośna końcówki typowych 

dużych wiatraków < 100 m/s 

powierzchnia może być dużo 

mniejsza



Siłę nośną określa wzór:

gdzie:

Pz – wytworzona siła nośna 

α - kąt natarcia, czyli kąt między pochyleniem profilu w stosunku 

do położenia, w którym Pz=0 

Cz – współczynnik siły nośnej, dla profili skrzydeł samolotów 

wyliczalny teoretycznie, ale także wyznaczany 

empirycznie, zależny jest głównie od kąta natarciaα, ale 

Sz

Sx

2

2
v

ScF xxx

ρ
=

2

2
v

ScF zzz

ρ
= F� :    v � S �

empirycznie, zależny jest głównie od kąta natarciaα, ale 

także od kształtu profilu. Dla niewielkich kątów natarcia, 

poniżej 0,2 radiana, nachylenie charakterystyki jest stałe, 

bliskie 6 - teoretycznie . 

ρ – gęstość płynu (powietrze nad poziomem morza 1.225 kg/m3) 

S – powierzchnia skrzydła

V – prędkość ciała względem płynu

Równanie Bernoulliego:
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V
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To ciśnienie jest wartością referencyjną współczynników sił



Profil lotniczy – siła nośna
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p∞∞∞∞

p

p1

p2 > p1

maleje

9

R

p∞∞∞∞

p2

p2 > p1

rośnie P

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, jeżeli płyn wywiera na ciało siłę 

nośną Pz (będącą wypadkową sił od ciśnień) w kierunku z prostopadłym do 

prędkości płynu niezakłóconego, to ciało wywiera taką samą reakcję na płyn i 

powoduje zmianę pędu płynu w kierunku z:

Gdzie:

m – masa płynu, której pęd uległ zmianie  

Vz – przyrost prędkości masy m w kierunku z

Nie znając m ani Vz nie można oczywiście obliczyć z tego wzoru siły nośnej. Można jednak 

oszacować jakiego rzędu jest wielkość obszaru płynu F, który bierze udział w jej 

10

oszacować jakiego rzędu jest wielkość obszaru płynu F, który bierze udział w jej 

powstawaniu. W czasie t przez obszar ten przepływa masa płynu m: 

V - prędkość ciała 

F – pole przekroju poprzecznego obszaru 

t - czas 

ρ - gęstość płynu 

F
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Cx ≈ 0

Cx ≈ 0,05

12

Cx ≈ 0,45

Cx ≈ 1,0



Wiatrak Darrieus’a

prof. dr hab. inż.  Piotr Doerffer

Giromills, cycloturbines i ze spiralnymi łopatami





Wiatraki –
Darrieus
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Raport z badań wiatraka JFVC-2000

C2 – 41/2010

Zleconych przez:

1
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ENERGA Obrót
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Model Number JFVC-2000 W.
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wirnik łopata generator
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Dane techniczne
• generator style: permanent magnetism 3 phase AC

• generator material: NdFeB, F grade copper wire

• rated rotate speed: 50 RPM

• rated wind speed: 10m/s

• rated power: 2KW

• start up wind speed: 2.5m/s

• cut in wind speed: 3m/s
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• cut in wind speed: 3m/s

• working wind speed: 3-25m/s

• the max power: 2.5KW

• the diameter of rotor: 2.5m

• blades number: 7pcs

• blades length: 1650mm

• blades width: 400mm

• the height of tower: 8m

• design life: 15-20 years
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Rozpoczęcie obracania się wirnika - 2,5 m/s

Rozpoczęcie produkcji energii – 3 m/s

Charakterystyka katalogowa

2500

3000

10 m/s � 2000 W
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Problemy montaŜowe

5
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Układ elektryczny

U 1 – sterownik 
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U 1 – sterownik 

U 2 – inwerter (stałe napięcie na wysokoczęstotliwościowe i prostowane na 300 V 

a potem falowane na 220V i 50 Hz)

U 3 – 48 V, minimalna pojemność akumulatorów 100 Ah

F1 i F2 – bezpieczniki (nie wymagane przez producenta ale zalecane przez 

autorów raportu)

Nie jest możliwa praca z siecią elektroenergetyczną



 

Polska Akademia Nauk
Instytut Maszyn Przepływowych

Badania w tunelu aerodynamicznym

Podstawowe dane tunelu aerodynamicznego T3
Typ tunelu atmosferyczny, o obiegu zamkniętym 

z otwartą przestrzenią pomiarową

Średnica strugi powietrza [m] …………………………….5

Maksymalna prędkość [m/s]........................................57

Maksymalne ciśnienie dynamiczne [N/m2]..............2000

Maksymalna liczba Reynoldsa, ......3.8×106
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1495

995

∅ 220

Maksymalna liczba Reynoldsa, odniesiona do 1 m......3.8×106

Czas pracy ……………………………………………Ciągły

Wymiary przestrzeni pomiarowej - średnica [m]………..5 

- długość [m] ………..6,5 

Stopień kontrakcji...........................................................4,84

Długość obwodu tunelu [m]…....................................134

Napęd, silnik prądu stałego [KM]..............................2040

maksymalne obroty [obr/min].........................500

wentylator jednostopniowy, średnica [m]……………7 

ilość łopat…………..8
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Program badań: zakres prędkości 2 – 20 m/s

Generator odłączony od układów elektrycznych producenta

1) Badania napięcia generowanego przez nieobciążony generator

2) Pomiary maksymalnej mocy generowanej dla różnych wiatrów 

Akumulatory i sterownik podłączone do generatora

8
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Akumulatory i sterownik podłączone do generatora

1) Pomiar mocy ładowania akumulatorów dla różnych wiatrów

Cały system elektryczny producenta podłączony do generatora

1) Wyznaczenie maksymalnej mocy, którą można pobierać przy 

wietrze 20 m/s (pomiar kompatybilności elektromagnetycznej)

2) Pomiary przy obciążeniu równym mocy generowanej przez wiatrak
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Generator odłączony od układów elektrycznych producenta
1) Pomiary obrotów wiatraka w zależności od wiatru

2) Badania napięcia generowanego przez nieobciążony generator

3) Pomiary maksymalnej mocy generowanej (20m/s)

Uruchomienie wiatraka 

bez obciążenia -5 m/s
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100

Odbiór mocy 
(mierzone)

Odbiór mocy 
(katalogowe)
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Nawet wirnik 
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Napięcie mierzone na generatorze 1 - bieg jałowy

2 - pod obciążeniem

Napięcia generowane na 70

80

90

100

Odbiór mocy 
(katalogowe)

Odbiór mocy 
(mierzone)

Bieg jałowy 
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Napięcia generowane na 

obiekcie testowym są 

wielokrotnie niższe niż 
podane przez producenta.
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Porównanie mocy generowanej

do mocy deklarowanej

Moc elektryczna
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2500

Odbiór mocy 
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Akumulator i sterownik podłączone do generatora
1) Pomiar mocy ładowania akumulatorów

Ładowanie akumulatorów

włącza się przy 11 m/s
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Napięcie z U-1> nap. akum. (48 V)

Dopiero powyżej 10 m/s
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Cały system elektryczny producenta podłączony do generatora
1) Wyznaczenie maksymalnej mocy, którą można pobierać przy 

wietrze 20 m/s (pomiar kompatybilności elektromagnetycznej)

Obciążenie 
inwertera

Czas wyłączenia

2000 W Natychmiast

1700 W Około 60 sek
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1600 W Dłuższy czas - około 10 min

1500 W Praca stabilna

Parametry inwertera Deklarowana Pomierzona

Sprawność 90% 86% 
nieco gorsze

THD 4% 2,7% 
Lepsze !!!
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Cały system elektryczny producenta podłączony do generatora

2) Pomiary przy obciążeniu równym mocy generowanej przez wiatrak 

(sprawność systemu)

Ładowanie akumulatora wyzerowane !!!
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Brak możliwości 

zrównoważenia małych 

mocy – doładowanie z 

akumulatora
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Wnioski

1)   Wiatrak jest wykonany solidnie ale z wadami utrudniającymi montaż.
2)   Inwerter nie pozwala na podłączenia wiatraka do sieci elektroenergetycznej.
3)   Wiatrak zaczyna obracać się nie przy wietrze o prędkości 2,5 m/s ale 5-6 m/s.
4) Rozpoczęcie ładowania akumulatora następuje nie przy 3 m/s ale przy 11 m/s.
5) Moc generowana przy 20 m/s wynosi 980W.
6) Przy wietrze 20 m/s inwerter pozwala na maksymalne obciążenie 1500W do 

chwili rozładowania akumulatorów, lub obciążenie 800W przy pracy ciągłej.
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chwili rozładowania akumulatorów, lub obciążenie 800W przy pracy ciągłej.
7) Obciążenie 2000W powoduje natychmiastowe wyłączenie inwertera.
8) Jakość prądu zmiennego wytwarzana przez inwerter jest zgodna z deklaracją 

producenta, i zgodna z normą PN-E 50160.
8) Sprawność części elektrycznej wiatraka wynosi około 85%.

Działanie w warunkach polskich:
obracanie się – rzadko
ładowanie akumulatorów - sporadycznie
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Dr in ż. Bogdan Sedler   
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„Dalszy rozwój europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu to kluczowy 
element europejskiej  polityki gospodarczej  oraz  stosunków  energetycznych 
z partnerami zewnętrznymi” - czytaliśmy  w liście Tuska i Merkel
---------------------------------------------------------------------------------------------

Przywódcy  Polski i Niemiec przekonują, że bez integracji rynku energetycznego i Przywódcy  Polski i Niemiec przekonują, że bez integracji rynku energetycznego i 
dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej czy gazu 
nie da się zapewnić ani bezpieczeństwa energetycznego, 
ani bezpieczeństwa dla Unii wzrostu gospodarczego. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Unijny komisarz ds. energii Günter Oettinger szacuje, że do 2020 r. 
na sieci przesyłowe w UE trzeba 200mld euro,  z czego sektor prywatny 
będzie mógł sfinansować tylko połowę. KE zapewni blisko 10mld euro, 
reszta to środki  z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, specjalne unijne 
obligacje oraz gwarancje kredytowe.

Źródło:  Gazeta Wyborcza , czw., 3/02/2011 s.19
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Pierwsza elektrownia na świecie

Pearl Street Power StationPearl Street Power Station
Tomasza Edisona

zasilała wydzieloną sieć lokalnych odbiorców prądem stałym

(generacja rozproszona)

Gdańsk,  2011 3

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

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

Zalety: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

Gdańsk,  2011 4



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

generacj ą rozproszon ą

• Demonopolizacja i prywatyzacja sektora energetyki, umożliwiająca budowę 
lokalnych źródeł , zlokalizowanych blisko odbiorców, co pozwala na zmniejszenie 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

Gdańsk, 2011 5

Wizja

Przyszłościowe zintegrowane 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

Gdańsk, 2011 6



Generacja rozproszona:

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

zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej 
odbiorcy

Gdańsk, 2011 7

Podział wg kryterium mocy zainstalowanej:

• mikro   – 1W – 5 kW
• mała    – 1 kW – 5 MW
• średnia  – 5 – 50 MW• średnia  – 5 – 50 MW
• duża    - 50 – 150 MW

Podział wg kryterium rodzaju zastosowanej 
technologii :

• Odnawialna
• Modułowa
• skojarzona

Gdańsk, 2011 8



Rodzaje stosowanych technologii:

• Silniki tłokowe
• Turbiny gazowe
• Silniki sStirlinga
• Ogniwa paliwowe• 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

Gdańsk, 2011 9
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stan na 09.2010 r.
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• Moc:            5 – 10000 kW
• Sprawność: 25 – 45 %

Tłokowe silniki spalinowe

• Sprawność: 25 – 45 %
• Nakłady inwestycyjne: 550 – 1350 

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

Gdańsk, 2011 14



Turbiny gazoweTurbiny gazowe

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

Gdańsk, 2011 15

MikroturbinyMikroturbiny

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

Gdańsk, 2011 16



Ogniwa paliwoweOgniwa paliwowe

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

Gdańsk, 2011 17

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

Gdańsk, 2011 18



• Moc:            3 – 100 MW

Elektrownie wiatrowe na lądzieElektrownie wiatrowe na lądzie

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

Gdańsk, 2011 19

• Moc:           100 - 300 MW

Elektrownie wiatrowe na morzuElektrownie wiatrowe na morzu

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

Gdańsk, 2011 20



• Moc:            1 – 100 -3 kW

Ogniwa fotowoltaiczneOgniwa fotowoltaiczne

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

Gdańsk, 2011
21

Kolektory słoneczneKolektory słoneczne

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

Gdańsk, 2011
22



• Moc:         ok. 5 MW

Elektrownia na biomasęElektrownia na biomasę

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

Gdańsk, 2011
23

• Reaktor j ądrowy firmy Hyperion Power Generation
• Wysokość 1,5 m,  moc 27 MW el.  Wystarczy to dla 20 

Małe reaktory jądroweMałe reaktory jądrowe

• 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. 

Gdańsk, 2011 24



• Moc:  do 100 MW

Małe reaktory jądroweMałe reaktory jądrowe

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

US $/MWel
• Czas budowy: 1 rok

Gdańsk, 2011
25

Małe reaktory jądroweMałe reaktory jądrowe

26
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Obszary oddziaływań generacji rozproszonejObszary oddziaływań generacji rozproszonej
na sieć elektroenergetycznąna sieć elektroenergetyczną
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Wirtualna 
elektrownia elektrownia 

Kombikraftwerk

Gdańsk, 2011 30



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

• GR pozwala również przesunąć w czasie potrzebę • 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

Gdańsk, 2011
31

• 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 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

Gdańsk, 2011 32



Pasywne układy bezpieczeństwa działają w oparciu o proste
procesy fizyczne, dzięki temu są niezawodne podczas awarii . procesy fizyczne, dzięki temu są niezawodne podczas awarii . 
Taki rodzaj zabezpieczenia jest znakiem rozpoznawczym 
reaktorów  trzeciej generacji.

Reaktory te mają zbrojone betonowe osłony , których grubość 
jest liczona w metrach. Są odporne nie tylko na klęski naturalne
– trzęsienia ziemi, tsunami ,huragany  czy powodzie, ale także 
na atak terrorystyczny, np. uderzenie samolotu w reaktor.

Źródło:  Rzeczpospolita,  11/03/2011 
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Ogólny schemat elektrowni atomowej nie różni się wiele 
od konwencjonalnej elektrowni cieplnej. Zamiast kotła 
opalanego węglem czy gazem źródłem energii potrzebnej  
do wytworzenia pary, która wprawi w ruch turbiny, do wytworzenia pary, która wprawi w ruch turbiny, 
jest reaktor jądrowy.

W każdym z rodzajów reaktorów źródłem ciepła jest rdzeń, 
dostarczają je kontrolowane reakcje jądrowe, głównie 
rozszczepiania jąder atomowych.  Rdzeń reaktora składa się  
z setek prętów , wydłużonych kapsułek z cyrkonu wypełnionych 
pastylkami z paliwem, którym najczęściej jest wzbogacony uran.

Źródło:  Rzeczpospolita,  11/03/2011 
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Wzbogacenie polega na zwiększeniu zawartości rozszczepialnego 
izotopu U – 235 do około 3-5 proc. (z ok.0,7 proc w uranie 
naturalnym). Do regulacji parametrów reakcji służą wsuwane
między kapsułki z paliwem tzw. pręty regulacyjne oraz 
pręty bezpieczeństwa  – stosowane do awaryjnego pręty bezpieczeństwa  – stosowane do awaryjnego 
wyłączania reaktora.

Reaktory różnią się od siebie sposobem odbioru ciepła od 
rdzenia i rodzajem zastosowanego moderatora 
– substancji spowalniającej neutrony. Do chłodzenia reaktora 
może służyć woda lub gaz, moderatorem może być zwykła woda, 
tzw. ciężka woda lub grafit.

Źródło:  Rzeczpospolita,  11/03/2011 
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Dziś jednym z dwóch najczęściej wykorzystywanych reaktorów 
jest reaktor wodny reaktorów jest reaktor wodny ciśnieniowy 
PWR ( Pressurized Water Reactor). 
Woda cyrkulująca pod ciśnieniem ok. 15 MPa rozgrzewa się 
do kilkuset stopni Celsjusza podczas omywania rdzenia. 

Źródło:  Rzeczpospolita,  11/03/2011 

do kilkuset stopni Celsjusza podczas omywania rdzenia. 
Nadmiar ciepła – wytwornicy pary o wysokim ciśnieniu 
i temperaturze. Para kierowana jest na turbinę generatora prądu.

Drugim popularnym typem reaktora w siłowniach jądrowych 
jest reaktor wrzący BWR (Boiled Water Reactor). 
W elektrowni Fukushima katastrofie uległy właśnie tego
typu reaktory z lat 60.

36



W przypadku reaktora BWR nie woda, lecz para wodna 
jest zarówno chłodziwem, jak i tzw. czynnikiem roboczym 
– wytwornice pary nie są potrzebne, bo para wytwarzana 
jest wewnątrz reaktora. Po osuszeniu kierowana jest na turbinę.

Źródło:  Rzeczpospolita,  11/03/2011 

jest wewnątrz reaktora. Po osuszeniu kierowana jest na turbinę.
W  W. Brytanii od lat 50. rozwijana była technologia GCR 

(Gaz Cooled Reactor) – reaktorów chłodzonych gazem z 
moderatorem grafitowym. Ciekawą technologię  zaproponowali 
Kanadyjczycy.  Jeszcze w latach 50. opracowali reaktor 
jądrowy CANDU (ang. Canadian Deuterium Uranium), 
w krórym funkcję moderatora i chłodziwa pełni ciężka woda. 
Jako paliwo reaktora wykorzystywany jest uran naturalny 

( nie wzbogacony).
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Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 
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Nie grozi nam raczej trzęsienie ziemi, a już na pewno nie 
spodziewamy się w Polsce fali tsunami.

Japoński reaktor został zbudowany 40 lat temu  i należy do Japoński reaktor został zbudowany 40 lat temu  i należy do 
drugiej generacji reaktorów . Przy budowie  takich reaktorów 
w założeniach technicznych przewidywano jedną poważną 
awarię na 10 tys. tzw. reaktorolat ,czyli lat pracy jednego reaktora.

W Polsce natomiast planowana jest budowa reaktorów  trzeciej 
generacji, których założenia techniczne przewidują jedną poważna 
awarię na 100 tys. reaktorolat. Mówiąc prościej, są dziesięć razy 
bezpieczniejsze od reaktora w Fukushimie.

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 
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Gdyby jednak ta elektrownia była wybudowana zgodnie 
z dzisiejszymi standardami , to nawet po zniszczeniu generatorów 
zapasowych można by schłodzić rdzenie  – najnowsze projekty 
reaktorów trzeciej generacji przewidują pasywne systemy 
zabezpieczeń. Chłodzenie musi być  zapewnione bez źródła prądu.zabezpieczeń. Chłodzenie musi być  zapewnione bez źródła prądu.

W nowej elektrowni nie doszłoby też do wybuchów wodoru, 
które miały miejsce w Fukushimie. W japońskiej elektrowni  para 
wodna reagowała z koszulkami cyrkonowymi, stanowiącymi 
element konstrukcji prętów paliwowych. Tlen związał się 
z cyrkonem przez co uwolnił się wodór, który następnie wybuchł.

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 
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W elektrowni III generacji będą katalityczne reduktory , które w razie czego 
zwiążą wodór i do wybuchu nie dojdzie.  Cały czas uczymy  się na błędach 
i poprawiamy technologię.

Aktywność zużytego paliwa po trzystu, czterystu latach spada  do poziomu 
aktywności hałdy przy elektrowni opalanej węglem kamiennym. Obecnie 
trwają też prace nad nowymi sposobami przetwarzania zużytego paliwa, 
tak aby można było wykorzystać  pozostające w nim pierwiastki 

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

tak aby można było wykorzystać  pozostające w nim pierwiastki 
radioaktywne do produkcji energii  elektrycznej.

Obecne rozwiązania redukują takie ryzyko do absolutnego  minimum, 
a skoro nowe elektrownie atomowe są odporne na trzęsienia ziemi 
i odcięcie dostaw prądu, to trudno sobie nawet wyobrazić sytuację, 
w której mogłoby dojść do awarii na skalę Czarnobyla. 

Podstawowym źródłem energii nie mogą być elektrownie wiatrowe, 
które są droższe, nieefektywne, a przede wszystkim nie zapewniają  stałego 
dopływu prądu. Musimy postawić na bezpieczną i pewną energetykę jądrową.

41

Co roku w elektrowniach atomowych na świecie dochodzi do 
kilkuset awarii. W 1979 roku częściowo stopił się rdzeń w 

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

kilkuset awarii. W 1979 roku częściowo stopił się rdzeń w 
elektrowni atomowej na Three Mile Island w USA.  

W 2003 roku stopiła się w 1/10 prętów paliwowych w węgierskiej 
elektrowni atomowej w Paks. Powstała chmura radioaktywna. 

W 2006 roku do poważnego wypadku doszło w szwedzkiej 
elektrowni atomowej w Forsmark. W 2007 i 2009 roku miały 
miejsce awarie wyłączające na wiele miesięcy niemiecką 
elektrownię  w Krümmel.
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W Polsce planowana jest budowa reaktorów generacji III plus. 
Rząd przekonuje, że to bezpieczna technologia ,  ale nie powstał jeszcze 
ani jeden reaktor tej generacji,  więc tak naprawdę nie wiadomo, 
czy jest bezpieczniejsza od poprzednich. 

Od 60 lat nierozwiązany pozostaje także problem  wysokoaktywnych 
odpadów promieniotwórczych .  Są trzy rodzaje odpadów , z których ten 

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

odpadów promieniotwórczych .  Są trzy rodzaje odpadów , z których ten 
najgroźniejszy w ogóle nie nadaje się do składowania, więc trzyma się go 
przy elektrowniach i chłodzi przez wiele lat. Awaria albo atak terrorystyczny 
na takie składowisko grozi katastrofą na niewyobrażalną skalę. 
W Fukushimie składowano tego typu odpady.

Nie ma dobrego pomysłu, co robić ze średnio- i niskoradioaktywnymi 
odpadami. Finowie zakopują je głęboko w ziemi w betonowych beczkach. 
Zakopywanie odpadów jest gigantyczną  nieodpowiedzialnością wobec 
przyszłych pokoleń. 

43

Eksperci są zgodni, że około 2016 roku zacznie nam  brakować 
prądu.  Według rządowych planów elektrownia atomowa ma powstać 
w 2020 roku, a już wiadomo, że to mało realny termin.

Zużywamy ponad trzy razy więcej energii na jednostkę produkcji 
niż w krajach starej unijnej „15”. To oznacza, że na jedną 
wyprodukowaną szklankę  potrzebujemy przeciętnie trzy razy więcej 

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

wyprodukowaną szklankę  potrzebujemy przeciętnie trzy razy więcej 
energii niż Niemcy czy Francuzi.

Różnorodne i szybkie działania, np. oszczędność energii, budowa 
elektrowni opartych na odnawialnych źródłach  i inwestycje w 
transgraniczne połączenia sieci. Niezbędna jest racjonalizacja zużycia 
prądu połączona z rozbudową elektrowni wiatrowych uzupełnianych 
o wielokrotnie tańsze od atomu elektrownie gazowe, które emitują 
o połowę mniej CO2 niż węglowe.
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Kraje UE, takie jak Niemcy, Dania, Szwecja, Austria, 
Wielka Brytania, realizują inną strategię energetyczną, 
na miarę XXI w. Przykładowo Niemcy przestawiają się na 
energetykę rozproszoną i zdecetralizowaną, aby w 2050 
roku korzystać wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

roku korzystać wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych.
Koszta budowy elektrowni atomowych ocenia się na 

3mln euro za megawat, podczas gdy na całym świecie 
wynoszą obecnie około 5 mln euro.
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Projected Power Generation Additions - 2020

Źródło:  Thomas F. Garrity, Innovation and Trends for Future Electric Power Systems
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Prognosevergleich: 
Entwicklung der installierten Leistung der Windener giein Europa

Źródło:  Agentur für Erneuerbare Energien
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Entwicklung der Endenergiebereitstellung aus Erneue rbaren 
Energien in Deutschland

Źródło:  Agentur für Erneuerbare Energien
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Central and Distributed Generation

Źródło:  Thomas F. Garrity, Innovation and Trends for Future Electric Power Systems
50



Decentralized Energy Management

Źródło:  Thomas F. Garrity, Innovation and Trends for Future Electric Power Systems
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How Energy Management Systems can help to avoid blackouts

Źródło:  Thomas F. Garrity, Innovation and Trends for Future Electric Power Systems
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Źródło:  Thomas F. Garrity, Innovation and Trends for Future Electric Power Systems
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The 100% renewables scenario – Power generation

Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern
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The 100% renewables scenario 
– Energy production of renewables

Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern
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The 100% renewables scenario – Energy production of renewables

Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern
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The 100% renewables scenario – Energy production of renewables

Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern
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Virtual power plant - real energy.
German Consumption 2006.
Combination of wind, pv, biogas
and pumped hydro.

The 100% renewables scenario 

- The virtual power plant

Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern

and pumped hydro.
Scaling 1/10000.
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The virtual power plant – Graphical user interface

Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern
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Conclusion/Outlook

Conclusion :

It is possible to supply an area like Germany with renewable
energy.

Fluctuating power feed-in raises the need for storage devices and
cogeneration.

Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern

cogeneration.
Further possibilities for storing energy have to be found.
Systems like the regenerative power plant have to balance

between storage and energy imports/exports.

Outlook:
In future smaller regions will switch to a larger share of

renewables
To use energy effectively, systems of electical power supply, heat

and mobility have to be examined in context
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Potential provided by renewable energy sources in Germany:

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany
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Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany 63
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Biogas

Biogas electricity is used in the Combined Power Plant to balance out 
temporary fluctuations in wind and solar energy amounts.
The incorporated  electrical output amounts to 4.0 MW.

Additional storage

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

Additional storage

If, in addition to the equalisation energy provided by biogas, there is 
still a difference to be made up, a reservoir is filled or emptied. Since 
pumped storage power plants generally consist of very large units, it is 
not possible for such storage to be actually regulated by the 
Combined Power Plant. Thus, this is the only component of the 
Combined Power Plant that is not
actually incorporated as a power plant, but as a simulation.

65

As a reference, the technical features of the Goldisthal 
pumped storage power plant have been used and scaled 
down to 1.06 MW. This also corresponds to 1/10,000th of 
the energy storage capacity that is currently available in 
Germany.

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

Germany.
For future applications, the pumped storage power plant 
can also be supplemented with other storage 
technologies (compressed air reservoirs,
batteries used for electromobility, etc.).
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Import/Export

Exports and imports to and from neighbouring 
grids have been 

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

grids have been 
limited to 1 MW. This transfer rate corresponds 
to 1/10,000th of the output transferred by 
Germany to grids in neighbouring countries 
(10 GW).
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Function of the Central Control Unit

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany
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Calculation of the electrical energy to be 

replaced by renewable energy sources

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany, Calculations based on data from 
the German Environment Ministry, BMU (2007b)
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Energy generation portfolio

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany
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Incorporated wind energy

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany
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Incorporated solar power plants

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany
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Incorporated biogas plants and CHPs

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany
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NUCLEAR SHARE OF ELECTRICITY GENERATION WORLD WIDE

Źródło:  Future of Nuclear Energy Worldwide Strategies and Policies Samia M. Rashad,  
Atomic Energy Authority Cairo, Egypt.
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U.S. Electricity Production Costs (Source: Nuclear Energy Institute)

Źródło:  Nuclear Power in the United States - Power for the Future 76



There are several key factors that will determine nuclear power's 
competitive position in relation to other energy sources over the next few 
years:

• Capital costs have a significant bearing because they represent two-thirds 
to three-quarters of the per-kilowatt-hour cost of nuclear generation;

Źródło:  Future of Nuclear Energy Worldwide Strategies and Policies Samia M. Rashad,  
Atomic Energy Authority Cairo, Egypt.

to three-quarters of the per-kilowatt-hour cost of nuclear generation;
• High capacity factor-90% for the best run fleet- is more important to 
nuclear than other types of plants due to nuclear`s high initial capital costs 
and high fixed costs;
• Cost of capital affects nuclear more than other types of plants. 
Government funding or loan guarantees can cut unit cost of nuclear 
generation by 10% to 15%;

77

• Carbon emissions charges favour nuclear power. A $10 per ton charge 
on carbon dioxide ( Co2) raises the cost of coal- and gas- fired generation 
by an amount equivalent to 7% to 15% of nuclears` costs; and.
• Secure access to inexpensive fossil fuels reduces nuclear powers` 
advantage. In North America, the cost of new nuclear power is 
uncer-tion due the lack of recent experience in building plants, new 

Źródło:  Future of Nuclear Energy Worldwide Strategies and Policies Samia M. Rashad,  
Atomic Energy Authority Cairo, Egypt.

uncer-tion due the lack of recent experience in building plants, new 
licensing processes, and the use of new designs. If new plants can built 
at $2,200 to $2,550 per kilowatt, nuclear is competitive with natural gas 
when natural gas price is at least $6 per million British thermal Units 
(BTU). To be competitive with supercritical coal, nuclear needs to come 
in at the low end of the capital cost range, or a modest Co2 cost needs to 
be added.
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At present there are 438 nuclear power plants in 
operation all over the world with a net installed capacity 
of about 371 GW(e). There are also 31 nuclear power 
plants in the construction stage. 
The next generation Evolutionary Power Reactor (EPR) -

Źródło:  Nuclear Power in the United States - Power for the Future

The next generation Evolutionary Power Reactor (EPR) -
double containment design has a double layer having 
more safety trains and more safety technologies 
incorporated into the system make the leak possibility of 
10-7.
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The spent fuel can be reprocessed and can be reused for
various nuclear facilities. Reprocessing is more of a political
issue in the United States and it is time for the government to
take necessary actions to start reprocessing. The technology of
reprocessing calls for more research in the areas of process

Źródło:  Nuclear Power in the United States - Power for the Future

reprocessing calls for more research in the areas of process
development and chemical process control. Reprocessed fuel
can also be used in other nuclear research facilities including
research reactors, medical research, mining and metallurgy,
and in agriculture.
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All viable nations should establish a “Global Nuclear
Treaty” to share state-of-the art nuclear technology among
all nuclear players. This would allow the standardization
of designs so that operating and construction experience
could be readily shared by nuclear plants worldwide.

Źródło:  Nuclear Power in the United States - Power for the Future

could be readily shared by nuclear plants worldwide.

Advertising the potential impacts of global warming
and the advantages of using this new-“clear” (nuclear)
energy has to be on a large scale.
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Large nuclear power stations are nearly prohibitively expensive, 
difficult to fund, and take upwards of a decade or more to 
construct. 

• SMRs cost a fraction of conventional large power reactors, as 
the same SMR design will be manufactured repetitively. As an 

Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy

the same SMR design will be manufactured repetitively. As an 
example, the Hyperion Power Module (HPM) is only $50 million 
per unit. 
• SMRs are “off the shelf ” available and delivered to any 
approved site within months instead of the 10+ years required 
to construct a large reactor. 
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Large nuclear power stations can only be sited in particular 
locations and require large amounts of water and land. 

• SMRs can be located on much smaller pieces of land and some, 
such as the HPM, do not require water for cooling the reactor. 
• SMRs are proliferation-resistant due to the small amount of 

Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy

• SMRs are proliferation-resistant due to the small amount of 
below weapons-grade fuel utilized, the permanently sealed nature 
of the unit and the multiple integral security measures. 
• SMRs meet the Global Nuclear Energy Partnership (GNEP) 
standards by providing a manner in which foreign nations and 
entities can enjoy the benefits of nuclear power without having the 
ability to use the technology for nefarious purposes. 
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National electric grid systems are vulnerable to attack 
by terrorists, acts of nature, and age/maintenance. 

• SMRs make it possible to create small independent 
grids that can be connected to, yet also independent 

Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy

grids that can be connected to, yet also independent 
of, larger electric grids. This will break up the 
monopoly and vulnerability of the large grid system as 
it now exists. 
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Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011
85

Medium and Small (25 MWe up) reactors 

with development well advanced

Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011 86



Liquid metal-cooled fast neutron reactors

Fast neutron reactors are designed to use the full energy potential of 
uranium, rather than about one percent of it that conventional power 
reactors use. They have no moderator, a higher neutron flux and are 
normally cooled by liquid metal such as sodium, lead, or lead-bismuth, 

Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011

normally cooled by liquid metal such as sodium, lead, or lead-bismuth, 
with high conductivity and boiling point. They operate at or near 
atmospheric pressure and have passive safety features (most have 
convection circulating the primary coolant). Automatic power 
regulation is achieved due to the reactivity feedback – loss of coolant 
flow leads to higher core temperature which slows the reaction. 
Fast reactors typically use boron carbide control rods.

87

Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011
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In March 2010, Hyperion notified the US Nuclear Regulatory 
Commission that it planned to submit a design certification 
application in 2012. The company says it has many expressions of 
interest for ordering units. In September 2010, the company 
signed an agreement with Savannah River Nuclear Solutions to 

Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011

signed an agreement with Savannah River Nuclear Solutions to 
possibly build a demonstration unit at the Department of Energy 
site there. (Over 1953-1991, this was where a number of 
production reactors for weapons plutonium and tritium were built 
and run.) Hyperion has said it plans to build a prototype by 2015, 
possibly with uranium oxide fuel if the nitride is not then 
available.
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Hyperion Power Module-based 25MWe Electric Power Plant

Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy 90



An HPM-based power plant can supply enough power for: 

• 20,000+ American-style homes, or a … • Refugee community 
• Large hospital complex                                        • Emergency – disaster response center 
• Entire government complex                                • Military installation 
• Irrigation systems                                                  • University or college 

Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy

• Irrigation systems                                                  • University or college 
• Water treatment & distribution site                  • Mining or drilling operation 
• Waste – sewage facility                                        • Industrial center or factory 
• Heavy oil recovery                                                • Corporate data centers 

• And more … 
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Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy 93

4. Operational Simplicity

• Operation limited to reactivity adjustments to maintain constant 
temperature output of 500C 
• Produces power for 8 to 10 years depending on use 

5. Minimal In-Core Mechanical Components

Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy

5. Minimal In-Core Mechanical Components

• Operational reliability is greatly enhanced by the reduction of moving 
mechanical parts 

6. Isolated Power Production

• Electric generation components requiring maintenance are 
completely separated from the reactor 
• Allows existing generation facilities to be retrofitted 
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A smaller STAR variant is the Small Sealed Transportable Autonomous Reactor 
(SSTAR) being developed by Lawrence Livermore, Argonne and Los Alamos 
National Laboratories in collaboration with others. It has lead or Pb-Bi cooling, 
564°C core outlet temperature and has integral steam generator inside the sealed 
unit, which would be installed below ground level. Conceived in sizes 10-100 
MWe, main development is now focused on a 45 MWt/20 MWe version as part of 

Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011

MWe, main development is now focused on a 45 MWt/20 MWe version as part of 
the US Generation IV effort. After a 30-year life without refuelling, the whole 
reactor unit is then returned for recycling the fuel. The reactor vessel is 12 metre 
high and 3.2 m diameter (20 MWe version). SSTAR will eventually be coupled to a 
Brayton cycle turbine using supercritical carbon dioxide. A prototype was 
envisaged for 2015, but this seems unlikely.
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Both versions of 4S are designed to automatically maintain an outlet coolant temperature 
of 550ºC – suitable for power generation with high temperature electrolytic hydrogen 
production. Plant cost is projected at US$ 2500/kW and power cost 5-7 cents/kWh for the 
small unit – very competitive with diesel in many locations. The design has gained 
considerable support in Alaska and toward the end of 2004 the town of Galena granted 
initial approval for Toshiba to build a 10 MWe (30 MWt) 4S reactor in that remote location. 
A pre-application Nuclear Regulatory Commission (NRC) review is under way with a view to 
application for design certification in October 2010 (delayed from 2009 by NRC workload), 
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application for design certification in October 2010 (delayed from 2009 by NRC workload), 
and combined construction and operating licence (COL) application to follow. Its design is 
sufficiently similar to PRISM – GE's modular 150 MWe liquid metal-cooled inherently-safe 
reactor which went part-way through the NRC approval process (see section below on 
PRISM) – for it to have good prospects of licensing. Toshiba plans a worldwide marketing 
program to sell the units for power generation at remote mines, desalination plants and for 
making hydrogen. Eventually it expects sales for hydrogen production to outnumber those 
for power supply.

The L-4S is a Pb-Bi cooled version of the 4S design.
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Odległe i rozproszone lokalizacje-
specyficzne potrzeby i warunki 

• Niewielkie zapotrzebowanie na moc
• Brak sieci przesyłowych zapewniaj ących dostawy energii z zewn ątrz 
• Brak miejscowych źródeł paliw i energii - konwencjonalnych i odnawialn ych
• Wysokie koszty transportu i magazynowania paliw i e nergii

Istota małej energetyki j ądrowej

Gdańsk, kwiecień 2011 r.
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• Wysokie koszty transportu i magazynowania paliw i e nergii
• Brak wykwalifikowanego miejscowego personelu

Jedną z możliwych odpowiedzi na takie zapotrzebowanie 
jest koncepcja

Małych Modularnych Reaktorów Jądrowych (MMRJ)

Celem MMRJ jest zapewnienie elastycznych, efektywnych ekonomicznie 
alternatywnych źródeł energii dostosowanych do potrzeb i uwarunkowań 

danej lokalizacji 

Wg Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 
do małych reaktorów jądrowych należą reaktory o mocy

poniżej 300 MWe

Uważa się jednak powszechnie, że powinno to być 500 MWe

Małe Modularne Reaktory Jądrowe 
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Małe Modularne Reaktory Jądrowe 
są to małe reaktory w postaci standardowych autonomicznych modułów

Każdy moduł może funkcjonować samodzielnie jako mała siłownia 
jądrowa

Z modułów tym można składać również większe siłownie
MMRJ są w pełni montowane w fabryce i w postaci skompletowanej 

dostarczane na miejsce montażu



Niska moc MMRJ powoduje 
wyższy koszt jednostkowy 1 MW mocy zainstalowanej, niż dla dużych 

reaktorów

Jednak koszt budowy małej modularnej siłowni jest daleko mniejszy niż 
budowa dużej, bardziej skomplikowanej, elektrowni jądrowej

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 5

budowa dużej, bardziej skomplikowanej, elektrowni jądrowej

MMJR wymaga również niższego kapitału i oznacza mniejsze ryzyko dla 
inwestora

MMJR charakteryzuje elastyczność wielkości mocy, łatwy montaż, łatwa 
wymiana uszkodzonych modułów

W latach 50 - tych w USA realizowany był 
Wojskowy Program Siłowni Nuklearnych

Geneza Małych Modularnych Reaktorów 
Jądrowych (MMRJ)

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 6

Wojskowy Program Siłowni Nuklearnych
(The Army Nuclear Power Program) 

mający na celu stworzenie małych mobilnych  
reaktorów jądrowych do produkcji energii (dla 
US Army) i do napędu okrętów (dla US Navy)  



W ramach ww. Programu  w 1957 r. podjęto opracowanie 
wodno - ciśnieniowego reaktora pod nazwą:

Stacjonarna Siłownia Średniej Mocy Prototyp Numer 1 (SM-1) 
w Fort Belvoir w stanie Virginia

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 7

Reaktor ten działał przez 16 lat aż do 1973 r. 

Drugi taki reaktor został zbudowany w 
Fort Greely na Alasce, 

który skutecznie pracował nawet po trzęsieniu ziemi w 1964 r.

W końcu lat 60 – tych US Army opracowała 
reaktor wodno - ciśnieniowy, który mógł być 

transportowany do odległych miejsc, pod nazwą:

Ruchoma Siłownia Jądrowa Dużej Mocy 
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Ruchoma Siłownia Jądrowa Dużej Mocy 
(Mobile High Power Nuclear Plant) MH-1A

Siłownia została umieszczona na przekształconym na 
barkę statku, którą wykorzystano jako źródło energii 

elektrycznej w Strefie Kanału Panamskiego 
w latach 1968 – 1976



Również w latach 1950 – tych 

Komisja Energii Atomowej
autoryzowała program wspierania prywatnego przemysłu prowadzącego 

prace B + R nad reaktorami nuklearnymi pod nazwą:
Power Reactor Development Programme

Program dotyczył reaktorów o mocy poniżej 200 MW

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 9

W wyniku Programu m.in. zbudowano i eksploatowano w USA poniższe 
reaktory:

• 60 MWe – PWR 1957-1982 (wodno – ciśnieniowy)
• 167 MWe - PWR 1960-1991 (j.w.)
• 40 MWe - HTGR 1962-1991 (wys. temp. – chłodzony gazem)

Zbudowano też inne reaktory w USA i w Wielkiej Brytanii

Oba programy dowiodły,   
że małe reaktory nuklearne mogą być budowane

w czasie krótszym niż 4 lata
i bezpiecznie eksploatowane w odległych terytoriach

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 10

Problemy kosztów
Mała liczba zbudowanych jednostek – bardzo wysokie 

koszty stałe
Potrzeba znacznej liczby wysokokwalifikowanego 

personelu



Projekty i koncepcje MMRJ – stan na 2001 r.

Gdańsk, kwiecień 2011 r.
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Study outlines reactor designs that may be ready for deployment by decade’s end. Nuclear News, August 2001

W 2001 r. został opracowany przez Departament Energii Stanów 
Zjednoczonych Raport dla Kongresu pt.:

Small Modular Nuclear Reactors
May 2001

U.S. Department of Energy

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 12

U.S. Department of Energy
Office of Nuclear Energy, Science and Technology

Raport przedstawia możliwości zastosowań 
małych siłowni jądrowych jako potencjalnej opcji 

dla zaopatrywania w energię elektryczną odległych obszarów –
tam, gdzie występują braki w infrastrukturze do przesyłu i dystrybucji energii



Ważniejsze konkluzje raportu:

• Większość z projektów reaktorów bazowała na nisko wzbogaconym 
uranie jako paliwie zawierającym mniej niż 20% U235

• Cykl wymiany paliwa mieścił się w przedziale 1 rok – 15 lat

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 13

• Dla siłowni 10 – 50 MWe koszt 1kWh był rzędu 5,4 – 10,7 centów, 
co było na poziomie kosztów jednostkowych innych źródeł energii w 
rozproszonych lokalizacjach

Studium nie wykazało istotnych problemów w rozwoju zastosowań 
MMRJ i zaleciło rozwijanie najbardziej obiecujących technologii

Technologie MMRE
Kryteria klasyfikacji reaktorów j ądrowych 

• Przeznaczenie reaktorów
• Energia neutronów wywołujących rozszczepienie

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 14

• Energia neutronów wywołujących rozszczepienie
• Rodzaj i charakterystyka paliwa
• Konstrukcja reaktorów
• Budowa rdzenia
• Rodzaj moderatora i chłodziwa
• System odprowadzania ciepła

Z. Celiński: Reaktory jądrowe – typy i charakterystyki



Klasyfikacja reaktorów jądrowych

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 15

Z. Celiński: Reaktory jądrowe – typy i charakterystyki

Grupa Typ 
reaktora 

Chłodziwo rodzaj Moderator Paliwo jądrowe 

AGR CO2, gaz - UO2 wzbogacony 

Magnox gaz, CO2 - U Naturalny Grafitowo - 
gazowe GCR 

HTR Hel - 

grafit 
UO2, UC2, ThO2, ... 

(235U, 233U, Pu) 

Ciężkowodne PHWR 
ciężka 

ciśnieniowy 
ciężka UO2 naturalny lub 

Przykłady typów reaktorów 

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 16

Ciężkowodne PHWR 
ciężka 
woda 

ciśnieniowy 
ciężka 
woda 

UO2 naturalny lub 
wzbogacony 

BWR wrzący 

PWR ciśnieniowy 
Lekkowodne 

LWR 
WWER 

lekka woda 

ciśnieniowy 

lekka woda UO2 wzbogacony lub 
UO2 wzbogacony i MOX 

RBMK wrzący UO2 wzbogacony 
Wodno - 
grafitowe GLWR 

lekka woda 
ciśnieniowy 

grafit U naturalny lub 
wzbogacony 

Lekko - 
ciężkowodne 

HWLWR lekka woda wrzący 
ciężka 
woda 

UO2 wzbogacony - PuO2 

Prędkie FBR sód - - UO2 wzbogacony - PuO2 
 

pl.wikipedia.org



Reaktor wodny - ci śnieniowy

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 17

Ciepło z reaktora odprowadzane jest do wytwornicy pary za pośrednictwem wody pod wysokim ciśnieniem (15 
MPa) nie pozwalającym na jej wrzenie. Para z wytwornicy, po osuszeniu, kierowana jest do turbiny. Lekka woda 

spełnia rolę chłodziwa, moderatora i reflektora. 

Paliwem jest lekko wzbogacony U235 (3-4%).

answers.com

Reaktor wodny - wrz ący
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www.postcarbon.org

Lekka woda doprowadzana jest do stanu wrzenia, a powstała para zasila turbinę. Woda jest chłodziwem i  
moderatorem.  

Paliwem jest UO2 wzbogacony lub UO2 i MOX (mieszanina plutonu z naturalnym uranem).



Reaktor chłodzony gazem

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 19

Technologia GCR (Gaz Cooled Reactor) rozwijana była w  W. Brytanii od lat 50. Gorący gaz (CO2, He) 
doprowadza do wrzenia wodę. Para kierowana jest do turbiny. Reaktory chłodzone gazem posiadają 

moderator grafitowy. Paliwem jest UO2 wzbogacony, U naturalny, UC2, ThO2, U235 lub U233.

Reaktor chłodzony sodem

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 20

inlportal.inl.gov 

Reaktory chłodzone sodem (ale również innymi płynnymi metalami, np. ołowiem, ołowiem z bizmutem) są 
reaktorami na prędkie neutrony. Zaprojektowane są na pełne wykorzystanie energii tkwiącej w uranie, a nie tylko 

ok. 1%, jak jest w reaktorach konwencjonalnych. Nie posiadają moderatora. Pracują pod ciśnieniem bliskim 
atmosferycznego. Występuje samoregulacja. Utrata chłodziwa powoduje wzrost temperatury, która spowalnia 

proces. Paliwem jest UO2 wzbogacony i PuO2.



Przegl ąd wybranych MMRJ

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 21
www.world-nuclear.org

MMRJ – inne zestawienie
Zaawansowane konstrukcje od 25 MWe - stan 2011 r.

Gdańsk, kwiecień 2011 r.
22
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• Reaktor wodny ciśnieniowy z kilkoma 
generatorami pary

• Paliwo – UO2 wzbogacony do 3,4 %  
• Zintegrowany pierwotny system 

CAREM (Argentyna) 100 MWc, 25 MWe
CNEA + INVAPSavoia Power Generators

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 23

• Zintegrowany pierwotny system 
chłodzenia z naturalną cyrkulacją

• Pasywne systemy bezpieczeństwa
• Nie ma potrzeby stosowania 

awaryjnych agregatów Diesla
• Zorientowany na nowe rynki

www.savoiapower.com

• Reaktor wysokotemperaturowy na 
stopione sole

FUJI - 100 MWe
ITHMSO, Japonia, Rosja, USA

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 24

• Chłodziwo posiada niskie 
ciśnienie i jest mniej agresywne 
niż np. sód

• Paliwo - czterofluorek uranu UF4

• Moderator grafitowy

www.nextbigfuture.com



• Reaktor chłodzony ołowiem 
z bizmutem – na szybkie 
neutrony, bez moderatora

• Paliwo – UN (uranium nitride) 
wzbogacony do 20%

Hyperion 70 MWc, 25 MWe
Hyperion Power Generation, Inc.
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• Paliwo – UN (uranium nitride) 
wzbogacony do 20%

• Szczelnie zamknięty w 
kapsule, dostarczanej na 
miejsce montażu i zabieranej 
do fabryki w celu wymiany 
paliwa (co 10 lat)

• Konstrukcja modułowa, 
moduły o wymiarach śr.= 
1,5m, h=2,5m i masie 50 ton

USNRC

• Reaktor wodny ciśnieniowy
• Paliwo - U235 wzbogacony powyżej 

20 % (do 90%)
• Uzupełnianie paliwa – co 2-3 lata

Reaktor KLT-40S 135 MWc, 32 – 35 MWe 
(Rosja)
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• Ma być zainstalowany na barce 
jako pływająca siłownia nuklearna

• Po dwa tego typu reaktory 
wykorzystane były do napędu 
lodołamaczy klasy Arktika, po 
jednym – do napędu statku 
handlowego Sevmorput i 
lodołamacza Taymyr

Nuclear Engineering International
www.neimagazine.comI



• Reaktor wodny ciśnieniowy
• Zaprojektowany pierwotnie do 

MRX 30 – 100 MWe PWR JAERI
(Japonia)

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 27

• Zaprojektowany pierwotnie do 
napędu lodołamacza i statku 
badawczego

• Paliwo – tlenek uranu 
wzbogacony do 4,3 %

jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp 

• Reaktor na wrzącą wodę 

VK – 300 750 MWc 300 MWe BWR 
(Atomenergoprojekt Rosja)

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 28

• Do zastosowań m.in. w 
instalacjach do odsalania wody 
morskiej

www.environmental-expert.com



• Reaktor chłodzony helem
• Paliwo - UO2

• Paliwo umieszczone jest w 

PBMR Eskom 165 MWe
(Południowa Afryka)
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• Paliwo umieszczone jest w 
kuleczkach pokrytych grafitem 
i węglikiem krzemu 
(mikrokapsułki TRISIO)

• Reaktor wysokotemperaturowy 
– 9000C

Peebblebedreactor.blogspot.com

• Reaktor chłodzony helem
• Wymiary śr. 8 m, wysokość 10 m

GT – MHR 285 MWe HTGR 
General Atomics (USA) + Minatom (Rosja)

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 30

• Paliwo – kuleczki TRISO

gt-mhr.ga.com



• Reaktor na szybkie neutrony 
chłodzony ołowiem – 5400C  

• Paliwo - U + Pu nitride
• Bardzo bezpieczny – nie ma 

BREST 300 MWe (Rosja)
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• Bardzo bezpieczny – nie ma 
osłony uranowej

• Nie produkuje plutonu 
mogącego mieć zastosowania 
wojskowe

• Pilotowa instalacja planowana 
jest w Biełojarsku

bloggingonunthinkable.com

• Reaktor na szybkie neutrony 
chłodzony ołowiem z bizmutem -
temperatura 400 – 4950C

• Paliwo – różne rodzaje, np. 

SVBR–100, 100 MWe 
(Rosatom Rosja)
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• Paliwo – różne rodzaje, np. 
mieszanina PuO2 z U 
wzbogacone do 16,5 % (MOX)

• Wymiana paliwa co 6 – 7 lat
• Średnica 4,5 m, wysokość 7,5 m 
• Modularna konstrukcja
• Standaryzowane moduły 

pozwalające na krótkie cykle 
budowy

nextbigfuture.com



• Reaktor na szybkie neutrony 
chłodzony ciekłym sodem 

• Reaktor ulokowany w zamkniętym 
szczelnie cylindrze zagłębionym 

„4S” Toshiba 10 – 50 MW
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szczelnie cylindrze zagłębionym 
98 m poniżej gruntu

• Nad nim budynek o wymiarach 
22x16x11 m

• Instalacja ma być budowana w 
miejscowości Galena na Alasce 

• W przyszłości ma być dostępna 
wersja 5- MW.

Alaska Journal of Commerce, April 27, 2008

• SSTAR = small, sealed, transportable, 
autonomous reactor

• Reaktor na szybkie neutrony
• Reaktor bezpieczny pasywnie
• Paliwo - U235 i U238, w części 

zużywane, w części przekształcane na 
pluton

SSTAR 10–100 MW (Lawrence Livermore Labs.)
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pluton
• Czas operacyjny – 30 lat
• Wersja 10 MW – masa < 200 ton, 

wersja 100 MW wymiary (15x3 m) –
500 ton

• Potencjalny zamiennik dla istniejących 
reaktorów wodnych oraz dla krajów 
rozwijających się – w formie leasingu

• Zabezpieczony przed otwarciem przez 
leasingobiorcę w celu wykorzystania 
plutonu do celów militarnych

• Prototyp oczekiwany jest w 2015 r. 

www.llnl.gov 



• Reaktor chłodzony płynnym metalem
• Reaktor znajduje się w silosie 17 m
• Paliwo – stop uran – cyrkon wzbogacony 

ENHS Encapsulated Nuclear Heat – Source
(University of California, Berkeley)

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 35

• Paliwo – stop uran – cyrkon wzbogacony 
do 13 %, lub z dodatkiem plutonu 
wzbogacony do 11 %

• Czas pracy 15 – 20 lat

nuc.berkeley,edu

Małe Modularne Reaktory Jądrowe MMRJ
są niewątpliwie bardzo obiecującym kierunkiem rozwoju rozproszonych 

źródeł energii, 

Podsumowanie

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 36

zwłaszcza na terenach, gdzie inne źródła energii nie występują, albo 
nie zapewniają odpowiedniej podaży

MMRJ będą coraz ważniejszą alternatywą dla odnawialnych źródeł 
energii, zwłaszcza na obszarach, gdzie one nie występują 



Dostępne są już technologie MMRJ 
pozwalające na szybką budowę modularnych 

siłowni jądrowych, 
o dużym przedziale mocy, zapewniające 
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o dużym przedziale mocy, zapewniające 
niezawodne dostawy energii i bezpieczną 

eksploatację - przy kosztach porównywalnych 
z kosztami dla klasycznych źródeł o podobnej 

wielkości

Co dla Polski?

W Polsce planowany jest rozwój dużej energetyki jądrowej
Po katastrofach w Japonii należy spodziewać się wzrostu 
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oporu ruchów ekologicznych sprzeciwiających się tym 
budowom

Opory takie pojawiły by się również w przypadku prób 
budowy w Polsce instalacji typu MMRJ



Nie ma jednak na razie potrzeby budowy w Polsce MMRJ

Jednak w okresie najbliższych 5 lat należy spodziewać się 
dalszego rozwoju technologii MMRJ i potanienia kosztów 

Gdańsk, kwiecień 2011 r. 39

dalszego rozwoju technologii MMRJ i potanienia kosztów 
budowy takich instalacji

Do tego czasu nie będziemy mieli jeszcze dużej energetyki 
jądrowej

Rozwijane OZE nie zapewnią wystarczającej podaży 
energii aby wyrównać deficyt mocy

W takiej sytuacji alternatywą mogą być

Małe Modularne Reaktory Jądrowe
Dlatego należy w Polsce monitorować ich 
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Dlatego należy w Polsce monitorować ich 
rozwój i programować przyszłe 

zastosowania



Dziękuję za uwagę
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Dziękuję za uwagę



 

 

TERMOCYCLE 
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Transferring polluting waste heat 
into green money! 

Misja

Zamiana ciepła z gazów i/lub cieczy w 
zieloną energię. 



Korzy ści

• Redukcja/eliminacja kosztów energii elektrycznej 
• Redukcja emisji CO2
• Redukcja globalnego ocieplenia
• Możliwość generowania dodatkowych dochodów ze 

sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii 
elektrycznej do sieci 

Produkty

Jednostki do wytwarzania energii elektrycznej o pojemności 
od 10 Kw/h do 5 Mw/h

W zależności od przepływu oraz temperatury wlotowej 
(pomiędzy 80°C – 500° C.)



Jak przebiega proces?

Jest to zamknięty proces podobny do cyklu konwencjonalnej turbiny parowej, z 
wyjątkiem płynu napędzającego turbinę. Korzystamy z przyjaznego dla środowiska, 
organicznego płynu, który ma niską temperaturę wrzenia. Przykładowymi płynami są: 
Honeywell R245 FA or R134

Proces

1. Nadmiarowe ciepło z gazów lub cieczy nagrzewa płyn R245
(R134 o niższej temperaturze wrzenia około 80ºC, R245  90ºC –
120ºC).

2. Płyn odparowuje i rozszerza się w turbinie.

3. Turbina wytwarza energię mechaniczną wykorzystywaną dalej do 3. Turbina wytwarza energię mechaniczną wykorzystywaną dalej do 
produkcji energii elektrycznej przez generator. 

4. Pracujący płyn zostaje schłodzony i skroplony. 

5. Dzięki zastosowaniu pompy cały proces rozpoczyna się na nowo.



Jak połączyć źródło ciepła z jednostką?

• Źródła ciepła pod postacią gazu lub 
cieczy NIE MAJĄ bezpośredniego 
kontaktu z pracującym płynem.

• W przypadku ciepła pozyskiwanego ze 
źródła mieszaniny gazowej system 
wymaga przejściowego wymiennika wymaga przejściowego wymiennika 
ciepła (gaz- ciecz).

• Na przykład spaliny z silników na 
biomasę mają temperaturę spalin 
wchodzących na wymiennik na 
poziomie 500°C, wyjściowa 
temperatura tych gazów za 
wymiennikiem ma 130,5°C i nagrzewa 
pracujący płyn do zakresu od 95°C ÷
115°. 

Przykładowe źródła ciepła dla 

• Rury wydechowe silników na gaz

• Rury wydechowe silników na biogaz
• Rury wydechowe turbin gazowych
• Spaliny silnikowe• Spaliny silnikowe
• Łączniki ciepła z mocą
• Kominy przemysłowe
• Gorące ciecze
• Źródła geotermalne



Typowe zastosowania                     dla 
gazowych źródeł ciepła

Typowe zastosowania                      dla 
ciekłych źródeł ciepła 



Segmenty rynku

• Elektrownie
• Instalacje Biomasy
• Przemysł metalowy
• Przemysł cementowy
• Przemysł szklarski
• Przemysł ceramiczny
• Przemysł papierniczy
• Nie metalowe piece
• Rafinerie
• Rolnictwo – szklarnie
• Przetwórstwo spożywcze
• Rozwiązania geotermiczne
• Wypoczynek – pływalnie
• Miejsca które nie mają infrastruktury prądowej ( starki morskie)

Zastosowanie 
Podsumowanie

Jednostki                          mogą być stosowane w każdej 
sytuacji, gdzie jest wystarczający przepływ substancji 
gazowych lub ciekłych o temperaturze minimalnej od 80°C.

Można generować zrównoważoną zieloną energię na Można generować zrównoważoną zieloną energię na 
własny użytek  i/lub można odprzedać dla sieci elektrycznej

Jednostki                          mogą być montowane wewnątrz 
budynków oraz na zewnątrz.



Korzyści

• Znaczne oszczędności lub nawet eliminacja kosztów energii elektrycznej 
• Automatyzacja i powtarzalność procesu (nie zawsze świeci słońce, nie 

zawsze wieje wiatr) 
• Urządzenia nie wymagają operatora 
• Nie wymaga inwestycji w nieruchomości 
• Brak kosztów w rozwiązania paliwowe 
• Długi czas pracy urządzeń ( >20lat) • Długi czas pracy urządzeń ( >20lat) 
• W porównaniu z panelami fotowoltanicznymi i wiatrem nie są zależne od 

pogody i burze nie są dla nich zagrożeniem 
• Łatwa procedura uruchomienia 
• System wysoko efektywny 
• Inwestycja ze zwrotem na poziomie około 20% co daje krótki czas zwrotu, 

nawet bez dodatkowych dotacji 
• Inwestycja w odzysk ciepła oraz redukcja CO2 budują pozytywny obraz 

przedsiębiorstwa 
• Możliwość dodatkowego przychodu poprzez sprzedaż energii elektrycznej 

do sieci 

Produkty

Produkty są związane z przepływem 
ciepła i możliwościami generatora.

TC 10   o pojemności od 10 Kw/h
TC 50 o pojemności od 50 Kw/h
TC 250 o pojemności od 250 Kw/h
Rysunki przedstawiają modele TC10 i TC250 

Oprócz wyżej wymienionej 
standardowych systemów, posiadamy
również rozwiązania dostosowane do 
aż do 5 MW / h 

Szczegółowe specyfikacje produktu są
dostępne na życzenie



Połączenia mechaniczne

Tabela poniżej przedstawia mechaniczne, bezpośrednie połączenia 
do 

TECHNICZNE 
POŁĄCZENIA

TYP POŁĄCZEŃ
W JEDNOSTCE

Wlot sprzężonego gazu ½” FNPTWlot sprzężonego gazu ½” FNPT

Parownik
Niskotemperaturowe

rozwiązania
(90ºC-107ºC)

Wysokotemperaturowe
rozwiązania

(107ºC-149ºC)

Wlot źródła ciepła 6 in. (15,24 cm) – 150lb (68 kg) 6 in. (15,24 cm) – 150 lb (68 kg)

Wylot źródła ciepła 6 in. (15,24 cm) – 150lb (68 kg) 6 in. ()15,24 cm – 150lb (68 kg)

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 2 x 1,5 FNPT

Skraplacz

Wlot płynu chłodzącego 10 in. (26 cm) – 150lb (68 kg)

Wylot płynu chłodzącego 10 in. (26 cm) – 150lb (68 kg)

Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa 2 x 1,5 FNPT

System kontroli źródła ciepła

• Nieprzerwana kontrola przepływu

• Konstrukcja systemu umożliwiająca serwisowanie i naprawę awarii, tak aby zakład 
mógł funkcjonować bezproblemowo

• Klient opowiada za dostarczenie odpowiedniego ciśnienia, tak aby zapobiegać 
niepożądanym sytuacjom

• Ochrona systemu przed uderzeniami hydraulicznymi (water hammer), w przypadku 
nagłego wyłączenia systemu                       zawór kontrolujący wyłączy się na kilka 
sekund

• System                     przystosowany do nadmiarowego przepływu podczas włączania 
i wyłączania 

• Wyjściowa temperatura cieczy nie jest bezpośrednio kontrolowana przez                    
w tym celu należy kontrolować pozostałe parametry

• Połączenie kaskadowe jednostek 



Orurowanie źródła ciepła

Aby dostarczyć źródło ciepła do parownika należy spełnić następujące kryteria:

• Analiza chemiczna wody źródłowej, 
– w poszukiwaniu potencjalnych czynników korodujących

• Zarządzanie jakością wody (kontrola temp., analiza chemiczna), 
– aby nie osadzał się w instalacji osad, który spowoduje spadek – aby nie osadzał się w instalacji osad, który spowoduje spadek 

wydajności i straty

• Instalacja ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa na orurowaniu parownika

• Izolacja gorącego orurowania, 
– aby chronić personel i zapobiec utracie ciepła

• Dostęp do orurowania w celu rutynowego czyszczenia i serwisowania

Orurowanie płynu chłodzącego

Aby dostarczyć płyn chłodzący do skraplacza należy spełnić 
następujące kryteria:

• Wewnętrzny czujnik potwierdzający obecność płynu 
chłodzącegochłodzącego

• Utrata płynu chłodzącego spowoduje natychmiastowe 
wyłączenie systemu, zatrzymuje przepływ źródła ciepła

• Płyn chłodzący może zostać odłączony po 5 minutach od 
wyłączenia wszystkich systemów



Podsumowanie
Warunki zapewniane przez klienta

• 480-volt, 3 fazowa, 600 amp obsługa techniczna

• Dedykowane szerokopasmowe o dużej szybkości połączenie z unikatowym 
statycznym adresem IP.

• Orurowanie i dostęp do źródła ciepła

• Orurownie i dostęp do źródła chłodzenia• Orurownie i dostęp do źródła chłodzenia

• Skompresowane powietrze do zaworów 

• Zapasowe wyjście 230v dla narzędzi serwisowych i wyposażenia

• Przewód linii Ethernet do lokalnego monitorowania systemu

• Orurowanie i wsparcie dla rozładowania zaworów bezpieczeństwa

• Linia telefoniczna (opcjonalnie) do komunikacji z personelem technicznym

• Oświetlenie (opcjonalne)

F.A.Q.

1)   Jakie s ą ceny standardowych jednostek                          ?   
Cena jednostki + cena instalacji urządzeń + cena przystosowania
TC 10       45.000 Euro netto
TC 50     149.000 Euro netto
TC 250   450.000 Euro netto
(Cena nie uwzględnia dotacji)

2) Jak du żo mo żna zaoszcz ędzić lub zarobi ć?
Oblicz ile zużywasz energii w Kw/h i jej koszt, aby powiązać 
zużycie z jednostką Termocycle odpowiedniej wydajności. 
Przykładowo jeżeli koszt energii za Kw/h wynosi 0,10 Euro netto 
zużycie z jednostką Termocycle odpowiedniej wydajności. 
Przykładowo jeżeli koszt energii za Kw/h wynosi 0,10 Euro netto 
wtedy mnożymy przez 8.760 (8.760=24h x 365dni)
219.000 Euro dla TC 250 rocznie
43.800 Euro dla TC 50    ,,
8.760 Euro dla TC 10    ,,  

Istnieje również możliwość odsprzedaży nadwyżki energii do sieci 
elektrycznej.



F.A.Q.

3) Ile energii mog ę generowa ć z mojego ciepła?
Ilość ciepła odpadowego po postacią gazu: Btu/h podzielić przez
35,000 Btu. Na przykład:  

Całkowita ilość ciepła odpadowego 8,750,000 Btu / 35,000 Btu = 
250 kWe / h ( 1KW= 3.410 BTU)
= z wielkości posiadanego ciepła uzyskujemy około 10 % kW/h 

W przypadku cieczy bierzemy przepływ cieczy i  obliczamy 15 
L/min do uzyskania 1 Kw

4) Jak du żą redukcj ę emisji CO2 mo żemy osi ągnąć?
Ogólnie przyjmuje się że 0,6 kg CO2 przypada na 1Kw/h. Oznacza 
to że dla TC250 maksymalnie redukujemy około 1.300 ton przez 
rok. Dla jednostki TC 10 przypada 53 tony!! 

5) Czy są dost ępne dodatkowe korzy ści finansowe?
Tak, w zależności od regionu gdzie zainstalowana jest jednostka 
dostępne są różne rodzaje finansowych możliwości które czynią 
nasze rozwiązanie jeszcze bardziej zyskowne!! 

Kontakt

Termocycle Sp.zo.o                                  Termocycle Sp.zo.o                                  
Ul Zlota 61
Warszawa 
Jaap Brouwer
Tel: +48.504080142
Skype: jaaprbr
E-mail: jaap.brouwer@termocyle.com
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Doświadczalne badania 
przydatno ści powietrznych 
kolektorów słonecznych do 

wspomagania procesów suszenia wspomagania procesów suszenia 
płodów rolnych

dr inż. Jerzy Majewski

1. Kolektor słoneczny- budowa i zasada 
działania

2. Innowacyjne kolektory słoneczne 
wykonane z komorowych płyt z 
tworzywa sztucznego

3. Cel i zakres badań kolektorów 
powietrznych

4. Budowa stanowiska badawczego4. Budowa stanowiska badawczego
5. Sposób przeprowadzania pomiarów
6. Wyniki badań
7. Wnioski
8. Optymalizacja konstrukcji instalacji 

suszarniczej
9. Korzyści



Co to jest kolektor słoneczny?

Kolektor słoneczny jest to maszyna 
cieplna, która przetwarza energi ę 
promieniowania słonecznego w energi ę promieniowania słonecznego w energi ę 
ciepln ą płynu (wody, powietrza, 
mieszanki wodno- glikolowej).

Schemat kolektora płaskiego: 1 – pokrywa szklana; 2 – absorber 
pokryty powłok ą pochłaniaj ącą promieniowanie; 3 – rurki miedziane; 4 
– wyj ścia boczne do ł ączenia kolektorów; 5 – uszczelniacze 
silikonowe; 6 – izolacja cieplna; 7 – obudowa.



Kolektor słoneczny do podgrzewania powietrza

Suszarnia wyposa żona
w kolektory słoneczne



Cel i zakres badań

• Celem przeprowadzonych badań było doświadczalne 
określenie wydajności (mocy) powietrznych kolektorów 
słonecznych w wersji ocieplonej z rurami zbiorczymi o 
średnicach Φ 110 i Φ 160 mm.

• W ramach badań dokonano pomiarów mocy 
pojedynczych kolektorów obu typów oraz zestawów pojedynczych kolektorów obu typów oraz zestawów 
składających się z dwóch kolektorów połączonych 
szeregowo.

• Pomiary przeprowadzono dla różnych natężeń 
przepływu powietrza oraz różnych temperatur powietrza 
zasilającego tak aby w miarę dokładnie odwzorować 
warunki w jakich będzie pracował kolektor w procesach 
suszenia płodów rolnych.

Budowa stanowiska badawczego
Stanowisko składa się z :
• Dmuchawy promieniowej napędzanej silnikiem prądu trójfazowego
• Falownika służącego do płynnej regulacji prędkości obrotowej silnika a co 

za tym idzie masowego natężenia przepływu powietrza zasilającego badany 
kolektor

• Rurociągu łączącego dmuchawę z badanym kolektorem
• Zwężki do pomiaru natężenia przepływu powietrza umieszczonej na 

rurociągu zasilającym
• Elektronicznego miernika prędkości przepływu powietrza Testo 435• Elektronicznego miernika prędkości przepływu powietrza Testo 435
• Układu do podgrzewania powietrza dolotowego wyposażonego w dwie 

grzałki elektryczne (2x1,2 kW)
• Punktów pomiaru temperatur powietrza dolotowego i wylotowego. W 

punktach tych umieszczone są rezystancyjne czujniki temperatury PT-100 
umożliwiające pomiar temperatury z dokładnością do 0,1oC

• Badanego kolektora powietrznego (zestawu kolektorów)
• Symulatora promieniowania słonecznego umożliwiającego naświetlanie 

jednego badanego kolektora strumieniem świetlnym o natężeniu 
promieniowania do 1,5 kW/m2 natomiast zestawu dwóch kolektorów 
strumieniem o natężeniu do 1,0 kW/m2

• Piranometru (przyrządu do pomiaru natężenia promieniowania świetlnego)



Piranometr do pomiaru natężenia promieniowania

Zmodernizowany symulator promieniowania słonecznego.



Dwa kolektory z rurami Φ110 mm podczas badań na stanowisku.

Dwa kolektory z rurami Φ160 mm podczas badań na stanowisku.



Sposób przeprowadzania pomiarów

Wszystkie pomiary były realizowane przy natężeniu promieniowania ok. 
1000 W/m2.

W trakcie pomiaru rejestrowane są jednocześnie:
• Prędkość przepływu powietrza w rurach zbiorczych kolektora. Na tej 

podstawie oblicza się objętościowe i masowe natężenie przepływu 
powietrza.

• Temperatury powietrza zasilającego i opuszczającego badany kolektor.• Temperatury powietrza zasilającego i opuszczającego badany kolektor.

Badania prowadzono dla różnych temperatur powietrza zasilającego w 
zakresie od temperatury otoczenia (ok. 20oC) do ok. 60oC.

W trakcie pomiarów zmieniano również natężenie przepływu powietrza w 
zakresie od 0,014 m3/s do maksymalnej wartości jaką można było uzyskać 
ze względu na wydajność dmuchawy przy konkretnym obciążeniu układu 
pojedynczym kolektorem lub baterią kolektorów.

Na podstawie zmierzonych wielkości wyznaczana jest na drodze 
obliczeniowej moc badanego kolektora (baterii kolektorów).
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Wnioski

• Maksymalna moc pojedynczego kolektora wynosi 
1006,5 W dla wariantu z rurami zbiorczymi Φ110mm i 
1076,4 W dla wariantu z rurami zbiorczymi  Φ160mm 
co oznacza sprawność od 57% do 61%. Przyrost 
temperatury powietrza wynosi w takich warunkach od 
11,4 do 12,5oC11,4 do 12,5oC

• Maksymalna moc baterii dwóch szeregowo 
połączonych kolektorów wynosi 1775 W dla wariantu z 
rurami zbiorczymi Φ110mm i 1986,4 W dla wariantu z 
rurami zbiorczymi Φ160mm co oznacza sprawność od 
50% do 56%. Przyrost temperatury powietrza wynosi 
w takich warunkach ok. 27oC



Wnioski c.d.
• Dla osiągnięcia maksymalnej wydajności kolektorów w 

instalacji suszarniczej powinny one pracować w takich 
warunkach aby osiągały maksymalną moc. Nie należy 
dążyć do tego aby same kolektory zapewniły wymaganą 
temperaturę powietrza gdyż wtedy pracować będą przy 
znacznie niższej sprawności.

• Aby możliwe było osiągnięcie maksymalnej mocy 
kolektora (baterii kolektorów) należy zapewnić 
odpowiednio duży przepływ powietrza na poziomie 300 
m3/h. Jest to wartość przepływu dla jednego kolektora. 
W przypadku całej instalacji suszarniczej (12 kolektorów) 
jest to 3600 m3/h. 

Optymalizacja konstrukcji instalacji 
suszarniczej

• Zastosowanie modułów składających się z 
dwóch równolegle połączonych kolektorów 
z rurami Φ160mm

• Zestawienie instalacji z 6-ciu modułów (np. • Zestawienie instalacji z 6-ciu modułów (np. 
po 3 na każdej połowie dachu)

• Każdy moduł podłączony jest do 
dmuchawy oddzielną rurą Φ160mm po 
stronie ssawnej



Korzyści

• Jeżeli założyć że okres suszarniczy trwa 75 dni 
a średnia podaż promieniowania słonecznego w 
tym czasie to 4,7 kWh/m2 w skali doby to 
uwzględniając średnią sprawność kolektora 50% 
uzyskujemy energię 13,4 GJ. Energia ta dotyczy uzyskujemy energię 13,4 GJ. Energia ta dotyczy 
instalacji składającej się z 12-tu kolektorów.

• Oznacza to zaoszczędzenie 382 l oleju 
opałowego o wartości opałowej 39 MJ/litr przy 
założeniu 90% sprawności palnika

• Przy cenie oleju opałowego 2,60 zł/litr oznacza 
to zaoszczędzenie 993 zł w skali roku
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Rys. 1. Schemat instalacji
1.Bunkier załadowczy biomasy
2.Podajnik zewnętrzny biomasy
3.Układ podawania preparatu wapniowego
4.Zasobnik przykotłowy
5.Podajnik biomasy do komory
6.Podajnik paliwa wspomagającego
7.Komora obrotowa
8.Zasobnik materiału inertnego
9.Komora fluidalna

10. Wentylator gazu fluidyzacyjnego
11. Układ odprowadzania popiołu
12. Komora separacji 
13. Komora dopalania
14. Walczak
15. Rury opadowe
16. Kanał konwekcyjny
17. Stacja redukcyjno-schładzająca pary 

wodnej 
18. Turbozespół parowy
19. Generator ORC

20. Wentylator „zimnego” powietrza zasilającego palniki paliwa 
wspomagającego

21. Wentylator „zimnego” powietrza I, II, II, IV
22. Wentylator powietrza zasilającego podgrzewacz powietrza
23. Multicyklon
24. Filtr workowy
25. Skruber
26. Podgrzewacz spalin
27. Wentylator wyciągowy spalinowego
28. Stacja monitoringu spalinowego
29. Komin.
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Rys. 1a. Schemat instalacji uwzględniający likwidację odorów 
wydzielających się przy rozładunku biomasy



WPROWADZENIE cd.
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Rys. 2. Zależność sprawności termicznej instalacji (ηk) od
obciążenia cieplnego i rodzaju stosowanej (ηkog) i (ηkog+ORC)
w zależności od obciążenia cieplnego instalacji (Qk).

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Rys. 3. Zależność sprawności termicznej kotłą (ηk) oraz straty
niecałkowitego spalenia (Sn), w żużlu (Snż), w lotnym popiele (Snp), straty
niezupełnego spalenia (Sg), straty promieniowania (Spr), straty kominowej
(Sk), od stopnia obciążenia cieplnego (Qk).
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Rys. 4. Zależność temperatury wylotowej spalin (tsp), liczby nadmiaru
powietrza (λ) oraz zawartości dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2) w
spalinach od stopnia obciążenia cieplnego instalacji (Qk).
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Rys. 5. Zależność zawartości tlenku węgla (CO), tlenku siarki (SOx),
tlenku azotu (NOx), chlorowodoru (HCl), pyłów i innych substancji
szkodliwych w spalinach wylotowych od wydajności cieplnej instalacji (Qk).
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Rys. 6. Zależność uzyskanej mocy (Cv) przy nominalnym spaleniu 
1 t/h biomasy o kaloryczności Qi

v=9000kJ/kg dla róznych obciążeń 
cieplnych instalacji (Qk) i różnych technologii.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Rys. 7. Zużycie biomasy (Bb) w zależności od mocy instalacji (Nk) oraz
zależnności jednostkowego zużycia biomasy na nwytworzenie 1 MW mocy w
kotle (bk) w układzie kogeneracyjnym (bkog) oraz w układzie kogeneracyjnym +
generator ORC (bkog+ORC) od stopnia obciążenia cieplnego instalacji (Qk).



Rys. 8. Jednostkowe zużycie biomasy na GJ (bb) jednostkowe zużycie
biomasy na GJ w kotle (bk), jednostkowe zużycie biomasy na GJ w
kogeneracji (bkog), jednostkowe zużycie biomasy na GJ w kogeneracji i
ORC (bkog+ORC) w zależności od obciążenia cieplnego instalacji (Qk).
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Rys. 9. Podziałściany
bocznej na 9 konturów
cyrkulacyjnych i 7
odcinkow.
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Rys. 10. Prędkość czynnika
na wejściu do rur ekranowych
przy nominalnym obciążeniu
cieplnym kotła.

Rys. 11. Prędkość czynnika
na wejściu do rur ekranowych
przy zmiennym obciążeniu
kotła i stałym ciśnieniu w
walczaku Pn = 4,42 MPa.
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Rys. 12. Przebieg maksymalnego ciśnienia w walczaku
zapewniającego utrzymanie na wejściu do rur ekranowych
skrajnego konturu prędkości powyżej 0,5 m/s.
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Rys. 13. Rozkład podciśnień w instalacji kotłowej dla nominalnego 
obciążenia cieplnego kotła.
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Rys.14. Rozkład podciśnień w instalacji kotła dla awaryjnego 
wygaszania kotła przy „utracie” wentylatora wyciągowego spalin 
1- temperatura spalin w komorze fluidalnej 1200°C
2- temperatura spalin w komorze fluidalnej   550°C
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Rys. 15. Zależność kosztów budowy elektrociepłowni w 
zależności od ilości spalonej biomasy
1-konwencjonalny układ kogeneracji
2-hybrydowy układ Kogeneracji z generatorem ORC
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Rys. 16. Całkowity zysk elektrociepłowni za wyprodukowaną energię 
elektryczną i energię cieplną w zależności od ilości spalonej biomasy
1-konwencjonalny układ kogeneracji
2-hybrydowy układ Kogeneracji z generatorem ORC
3-procentowy zysk przy układzie hybrydowym

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

Rys. 17. Zysk elektrociepłowni za sprzedaną energię elektryczną i energię cieplną 
w zależności od ilości spalonej biomasy przy max ilości energii elektrycznej 5 MW
1-konwencjonalny układ kogeneracji
2-hybrydowy układ Kogeneracji z generatorem ORC
3-zysk za energię elektryczną – max 5 MW
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Rys. 18. Zysk z tytułu recyklingu materiałowego surowców wtórnych i 
przyjęcia odpadów w zależności od ilości spalonej biomasy w 
elektrociepłowni przy założeniu  że Bb=50%Bodp
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Rys. 19. Koszty eksploatacyjne instalacji w zależności od ilości 
spalonej biomasy

1;2-koszty sumaryczne
3;4-koszty paliwa wspomagającego
5;6-koszty energi elektrycznej
7;8-fundusz płac
9;10-koszty stałe
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Rys. 20. Czas zwrotu kosztów instalacji w zależności od ilości spalonej 
biomasy
1-konwencjonalny układ kogeneracji
2-hybrydowy układ Kogeneracji z generatorem ORC

Dziękujemy za uwagę
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Przyczyny powstawania niedopału w kotłach 
pyłowych współspalaj ących biomas ę

Dążeniem wielkich wytwórców energii elektrycznej
i cieplnej jakimi są elektrownie
i elektrociepłownie, jest wypełnienie zobowiązań
zrealizowania limitów określających udział
wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych
w stosunku do całkowitej ilości wyprodukowanej
energii. Rygory te limitują ilość spalanej biomasy.
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O ile w przypadku małych jednostek energetycznych spalanie biomasy nie narusza zbytnio
podstawowego parametru eksploatacyjnego kotła jakim jest sprawność (η), to w przypadku
dużych jednostek energetycznych parametr ten może być w bardzo istotny sposób obniżony.
Znacznemu pogorszeniu mogą ulec również inne parametry eksploatacyjne jakimi są
niezawodność i pewność eksploatacyjna oraz bezpieczeństwo instalacji. Dzieje się tak,
ponieważ charakterystyki kinetyczne drewna są zupełnie inne niż węgla.

� obni żenie sprawno ści termicznej kotłów powstaje w wyniku zanieczyszczania powierzchni
ogrzewalnych lotnym popiołem, zaszlakowania ścian komory płynnym żużlem
i w konsekwencji wzrostem temperatury wylotowej spalin. Wzrost zanieczyszczenia

Negatywne skutki współspalania biomasy
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i w konsekwencji wzrostem temperatury wylotowej spalin. Wzrost zanieczyszczenia
powierzchni ogrzewalnych kotła, wynika w dużej mierze ze struktury fizycznej popiołu
pochodzącego z biomasy,

� strata niecałkowitego spalania w lotnym koksiku powstaje w wyniku wynoszenia przez
strumień gazów spalinowych cząstek lotnego koksiku z komory kotła. Strata niecałkowitego
spalania w lotnym koksiku wynika przede wszystkim z faktu bardzo niskiej gęstości pozornej
karbonizatu powstałego w wyniku szybkiej pirolizy biomasy. W przypadku współspalania
biomasy pochodzącej z drewna z pyłem węglowym występują trudności wynikające z braku
zdolności przemiałowych drewna. W czasie pobytu drewna w młynie węglowym jego
substancja nie ulega przemiałowi, lecz jest zgniatana i miażdżona przez elementy mielące
młyna.



Wpływ wydajno ści kotła na wielko ść niedopału w 
żużlu i lotnym popiele

Analiza procesu współspalania biomasy:

� przeprowadzona została dla typowych kotłów pyłowych pracujących w polskiej energetyce
zawodowej,

� przeprowadzono głównie dla kotłów opalanych pyłem węgla kamiennego,
� dotyczy głównie zawartości części palnych w żużlu i lotnym popiele,
� przeprowadzona została dla kotłów OP-150; OP-210 ÷ OP-230; OP-380 ÷ OP-430; OP-650

z normalna komorą spalania i OP-650 z powiększona komorą spalania oraz dla szybowego kotła
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z normalna komorą spalania i OP-650 z powiększona komorą spalania oraz dla szybowego kotła
BP-1150.

Uzyskane wyniki analiz odnoszą się do maksymalnego obciążenia cieplnego kotła i maksymalnej
ilości pracujących młynów, określonej jako optymalna ilość dla danego typu kotła. Niedopał w żużlu
i lotnym popiele oznaczono dla pracy kotła zasilanego wyłącznie pyłem węgla kamiennego
przyjętego jako standardowe paliwo oraz dla mieszanki węgla i biomasy o różnych udziałach
masowych.

Zawarto ść koksiku w żużlu w zale żności od udziału masowego 
biomasy w pyle w ęglowym przy nominalnym obci ążeniu 

cieplnym kotła w zale żności od typu kotła

Zawartość niedopału w żużlu w znacznej mierze zależy od typu kotła oraz od udziału
biomasy w paliwie podawanym do komory spalania. Im kocioł posiada mniejszą komorę
spalania tym wielkość niedopału w żużlu jest większa.
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Rys.1 Zawartość karbonizatu
(bkz) w żużlu w zależności od
udziału masowego spalanej
biomasy (bb) i rodzaju kotła.



Zawarto ść koksiku w lotnym popiele w zale żności od udziału 
masowego biomasy w pyle w ęglowym przy nominalnym 

obci ążeniu cieplnym kotła w zale żności od typu kotła

Zawartość niedopału w lotnym popiele w znacznej mierze zależy od typu kotła oraz od
udziału biomasy w paliwie podawanym do komory spalania. Im kocioł posiada mniejszą
komorę spalania tym wielkość niedopału w popiele jest większa.
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Rys. 2. Zawartość lotnego
koksiku (bkp) w lotnym
popiele w zależności od
udziału masowego spalanej
biomasy (bb) i rodzaju kotła.

Mechanizm opadania koksiku do leja żużlowego

Podawany przez palnik pył węgla i biomasy, ulega procesowi suszenia, odgazowania
i spalania produktów termicznego rozkładu gazu pirolitycznego i karbonizatu w płomieniu pyłowym.
Gaz pirolityczny spala się w początkowej fazie płomienia, tworząc tzw. front płomienia. Karbonizat
ulega zapłonowi we froncie płomienia i spala się w końcowej części żagwi płomienia. Charakterystyki
rozkładu ziarnowego pyłu podawanego do palnika wykazują wyraźną tendencję do wymiarowego
rozkładu ziarnowego w przekroju pyłoprzewodu oraz w dyszy palnika pyłowego. W środkowej części
dyszy w zdecydowanej przewadze znajdują się ziarenka pyłu o najmniejszych rozmiarach, a na
obrzeżu ziarna o największych rozmiarach. Ponieważ peryferyjna część płomienia pyłowego
przylega do stref przyściennych komory kotła, gdzie temperatura i zawartość tlenu jest stosunkowo
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przylega do stref przyściennych komory kotła, gdzie temperatura i zawartość tlenu jest stosunkowo
niska, duże ziarna karbonizatu nie mają niekiedy warunków do wypalenia się. Często
w niesprzyjających warunkach ulegają wygaszeniu i w postaci karbonizatu opadają do leja
żużlowego.
Opadanie lotnego koksiku do leja żużlowego kotła jest szczególnie ułatwione z uwagi na panujące w
tej przestrzeni podciśnienie w zakresie od 0 do -100 Pa oraz brak przepływu gazów od leja
żużlowego do góry komory kotła. Obecność koksiku w leju żużlowym spowodowana jest więc
głównie przez stosunkowo duże i ciężkie ziarna karbonizatu pochodzące ze zmiażdżonej tkanki
drzewnej.



Koncentracja opadaj ącego koksiku w przekroju leja 
żużlowego

Zsypywanie karbonizatu do leja żużlowego
charakteryzuje się tym, że strumień ziaren
karbonizatu zsypuje się w przestrzeni
bezpośrednio przylegającej do konturów ścian
ekranowych lub w jego bezpośrednim
sąsiedztwie. Gęstość strumienia opadających
ziaren karbonizatu w osi leja żużlowego obniża
się prawie do zera.
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Rys. 3. Rozkład opadu karbonizatu w osi
wzdłużnej i poprzecznej, przekroju poziomego
leja żużlowego dla kotłów OP-650

Wynoszenie cząstek lotnego koksiku powstałego w wyniku odgazowania
ziaren biomasy jest typowym problemem w kotłach pyłowych. Wynika to
z niskiej gęstości pozornej ziaren karbonizatu i wysokiego współczynnika
oporu, co objawia się znaczną przewagą siły wyporu nad siłą ciążenia
i objawia się łatwością unoszenia cząstek przez przepływające gazy
spalinowe. Problem ten jest szczególnie istotny w kotłach z palnikami
narożnymi (tangencjalnymi), gdzie w środku komory tworzy się wir centralny,

Mechanizm wynoszenia koksiku z lotnym popiołem
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narożnymi (tangencjalnymi), gdzie w środku komory tworzy się wir centralny,
w którym szybkość przepływu gazów jest znacznie większa niż
w pozostałych przekrojach komory. W wyniku różnic w prędkościach
przepływu, polu temperatur oraz koncentracji gazów, poprzez wir centralny
przepływa bardzo duża ilość lotnego koksiku pochodzącego z biomasy.
Wszystkie niespalone większe cząstki biomasy, które znajdą się w strefie
oddziaływania wiru centralnego, są porywane przez przepływające z dużą
prędkością spaliny i wynoszone z komory kotła.



Sposób obni żenia straty niedopału w lotnym popiele
Wyniki orientacyjnych pomiarów rozkładu ciśnień, prędkości
przepływu gazów oraz ilości unoszonego popiołu
i lotnego koksiku w gazach spalinowych w przekroju komory
kotła oddalonego 3,5 m od górnej krawędzi palników pyłowych
przedstawione są na wykresach rys. 4 . Pomiary z uwagi na
trudności technologiczne mają charakter orientacyjny i służą
jedynie do celów interpretacyjnych oraz stanowią wskazówkę
pomocną przy znalezieniu optymalnego miejsca dla
umieszczenia palnika olejowego, katalizującego proces
dopalania lotnego koksiku.
Uzyskane wyniki rozkładu prędkości spalin, podciśnień oraz
koncentracji lotnego popiołu w spalinach opuszczających
komorę spalania pozwalają stwierdzić że umieszczenie
palników olejowych w osi ściany kotła, których płomieńpalników olejowych w osi ściany kotła, których płomień
posiadał długość około 3 m pozwoli dopalić lotny koksik
w przeważającej mierze.
Uzyskane wyniki badań procesu spalania gliceryny przy
pomocy palnika gazodynamicznego z wewnętrznym
spalaniem typu K pozwalają stwierdzić że palnik o wydajności
600-800 kg/h gliceryny lub innego oleju opałowego

pochodzącego
z biomasy spełni wszelkie oczekiwania dotyczące likwidacji
niedopału w lotnym popiele kotła OP-430.

Rys. 4. Rozkład prędkości wSP (1) , podciśnień pK
(2) i udziału koksiku mK (3) w lotnym popiele w
przekroju poprzecznym komory spalania położonym
3,5 m nad górną krawędzią palników pyłowych

Katalityczne dopalanie lotnego koksiku w strefie 
przypłomiennej płomienia paliwa ciekłego 

pochodz ącego z biomasy

Zmniejszenie ilości lotnego koksiku można uzyskać metodami „pierwotnymi” przez spalanie go w
komorze kotła.
Unoszony przez spaliny lotny koksik charakteryzuje się bardzo dużą reakcyjnością i istnieje
możliwość spalenia go w górnej części komory, przed wlotem do przegrzewacza grodziowego.
Proces dopalania koksiku musi być jednak stabilizowany i katalizowany przez płomień paliwa
ciekłego, najkorzystniej przez paliwo ciekłe zaliczane do OZE. Odpadowym paliwem ciekłym, które
może być zaliczane w przyszłości do OZE jest gliceryna techniczna uzyskiwana jako odpad przy
produkcji biodizla z olei roślinnych oraz z tłuszczu zwierzęcego i olejów roślinnych takich jak olejprodukcji biodizla z olei roślinnych oraz z tłuszczu zwierzęcego i olejów roślinnych takich jak olej
rzepakowy lub olej talowy. Uzyskane rezultaty w sposób zadawalający spełniły wymogi odnośnie
dopalania lotnego koksiku w strefie płomienia gliceryny lub oleju roślinnego. W spalinach nie
stwierdzono sadzy, WWA ani innych niepożądanych związków. Uzyskano tzw. „biały dym”, który
świadczy jedynie o obecności H2O, N2, i CO2 w spalinach.
Umieszczenie palników zasilanych gliceryną lub olejem pochodzącym z biomasy
w przestrzeni komory kotła nad palnikami pyłowymi, pod przegrzewaczem grodziowym
w odległości kilku metrów (schemat na rys. 5) daje możliwość dopalenia lotnego koksiku
i możliwość wypełnienia warunków świadectwa pochodzenia energii z biomasy.



Schemat wł ączenia palników olejowych do 
katalitycznego dopalania lotnego koksiku w komorze 

kotła pyłowego.
W celu sprawdzenia wpływu katalitycznego działania
płomienia paliwa ciekłego na proces dopalania ziaren
lotnego koksiku palniki dopalające
w wersji czysto doświadczalnej można włączyć w
układ palników rozpałkowych kotła. Próby wstępne
można przeprowadzić wykorzystując płomień paliwa
rozpałkowego kotła. Nakłady inwestycyjne będą
wówczas minimalne a uzyskane rezultaty dadzą
odpowiedź o skutkach zastosowanej metody.

Rys. 5. Schemat kotła z panikami narożnymi
1-komora kotła,
2-palnik pyłowy,
3-przegrzewacz grodziowy,
4-palnik na ciekłe paliwo z biomasy

Wpływ umieszczenia palników w komorze kotła na 
zawarto ść koksiku w lotnym popiele.

Zawartość lotnego koksiku w lotnym popiele pobranym z leja zsypowego elektrofiltra przedstawiono na
wykresie rys. 5. Krzywa 1 obrazuje zawartość ziaren karbonizatu w lotnym popiele bez załączenia
palników glicerynowych.
Ilość niedopału (Slk) rośnie bardzo szybko od 1,5% przy obciążeniu kotła 130 MW do wartości 4,5%
przy obciążeniu 220 MW. Zawartość niedopału w lotnym popiele przy pracy palnika glicerynowego
umieszczonego w narożu kotła przedstawia krzywa 2. Ilość niedopału (Slk) w lotnym popiele zmniejszyła
się dla większych obciążeń cieplnych kotła, prawie dwukrotnie.
Umieszczenie palnika
glicerynowego w osi ściany kotła
obniżyło zawartość stałych
części palnych w lotnym popiele
w sposób zdecydowany (krzywa
3). Ilość karbonizatu w lotnym
popiele obniżyła się prawie 4-ro
krotnie w całym zakresie
obciążeń cieplnych kotła.

Rys. 6. Zawartość karbonizatu
w lotnym popiele w zależności
od mocy kotła.



Wpływ wydajno ści palników na rozkład temperatur 
w płomieniu biomasowego paliwa ciekłego.

Intensywny proces spalania karbonizatu przebiega przede wszystkim w strefie przypłomiennej bogatej
w rodniki tlenowe i wodorotlenowe, które katalizują proces utleniania pierwiastka C. Prawidłowość ta
wymusza stworzenie takich warunków w komorze kotła, aby możliwie jak największa część przekroju
poprzecznego komory była objęta wpływem płomienia paliwa ciekłego – w tym przypadku płomienia
glicerynowego – a szczególnie ta strefa w której występuje największa koncentracja lotnego koksiku.

Z uwagi na fakt że koncentracja
lotnego koksiku jest największa w
środkowej strefie komory, w strefie
tzw. „komina”
w którym występuje największaw którym występuje największa
szybkość unoszenia – najwyższy
ciąg - w kierunku wylotu z komory,
płomień palnika glicerynowego
powinien wnikać w tą strefę komory
paleniskowej.
Długość płomienia jest zależna od
wydajności palnika, co obrazuje
wykres na rys. 7, i zdjęcia na rys. 8
i 9.

Rys. 7. Rozkład temperatury
wzdłuż osi płomienia w zależności
od wydajności palnika.

Obraz płomienia palnika zasilanego gliceryn ą o 
wydajno ści 400 i 1000 kg/h.

Rys. 8. Płomień palnika
o wydajności 400
kg/h gliceryny.

Rys. 9. Płomień palnika o wydajności
1000 kg/h gliceryny.



Wpływ mocy kotła i wydajno ści palnika spalaj ącego 
ciekłe paliwo pochodz ące z biomasy na zawarto ść 

koksiku w lotnym popiele.
Przy niskich obciążeniach cieplnych kotła wielkość płomienia glicerynowego ma niewielki wpływ na
wielkość niedopału w lotnym koksiku. Dla obciążeń cieplnych powyżej 75%, wydajność palnika
glicerynowego na wielkość niedopału w lotnym koksiku jest już znacząca, szczególnie dla wydajności
palnika poniżej 1000 kg/h. Obniżenie wydajności palnika poniżej tej wartości powoduje znaczny wzrost
zawartości karbonizatu w lotnym popiele. Wzrost wydajności palnika glicerynowego powyżej 1200 kg/h
praktycznie nie ma już znaczącego wpływu na stratę niedopału w lotnym koksiku. Zawartość
karbonizatu w lotnym popiele jest praktycznie stała i wynosi około 0,2%.

Rys. 10. Zawartość karbonizatu
(Sik) w lotnym popiele
w zależności od wydajności palnika
(Bg) i mocy kotła (Nk).

Schemat wł ączenia palników dopalaj ących w układ 
olejowy palników rozpałkowych podtrzymuj ących

Próby skuteczności katalitycznego działania płomienia olejowego na proces dopalania ziarenek
lotnego koksiku można przeprowadzić przy pomocy palnika olejowego zasilonego paliwem
stosowanym do rozruchu i podtrzymywania pracy kotła.
Strefa przypłomienna w której występują
rodniki i atomy o swobodnych walentnościach
przy spalaniu paliw ciekłych jest podobna co
do aktywności chemicznej, niezależnie od
rodzaju spalanego oleju. W związku z tym
próby dopalania lotnego koksiku można
wykonać w najprostszy i najtańszy sposób,
korzystając z instalacji olejowej palnikówkorzystając z instalacji olejowej palników
rozpałkowych. Schemat włączenia palników
dopalających przedstawiony jest na rys. 10.

Rys. 10. Schemat włączenia palników
dopalających w układ palników rozpałkowych
1 – komora kotła, 2 – palniki pyłowe, 3 – palniki
rozpałkowe, 4 – kolektor przykotłowy pary rozpylającej,
5 – kolektor przykotłowy oleju, 6 – palniki dopalające,
7 – zawory regulacyjne odcinające, 8 – zawory zwrotne,
9 – manometr pary rozpylającej, 10 – manometr oleju



Wnioski

� ilość spalonej biomasy jest uwarunkowana mocą kotła energetycznego. W kotłach OP-210
÷ OP-230 nie należy więcej spalać biomasy jak 6%, w kotłach OP-380 ÷ OP-430 nie więcej
jak 9%, w kotłach OP-650 o normalnej komorze nie więcej jak 10%, w kotła OP-650
z powiększoną komorą nie więcej jak 12%, a w kotłach szybowych OB-1150 nie więcej jak
13% udziału masowego,

� zmniejszenie straty niecałkowitego spalania w lotnym koksiku jest bardzo skuteczne,
wielokrotnie zmniejszające stratę niecałkowitego spalania poprzez wprowadzenie palnika
na paliwo ciekłe w strefę komory kotła pomiędzy palnikami pyłowymi i przegrzewaczem
grodziowym,

� dla narożnych palników pyłowych stopień wypalenia lotnego koksiku jest najwyższy przy� dla narożnych palników pyłowych stopień wypalenia lotnego koksiku jest najwyższy przy
osiowym umieszczeniu palnika olejowego w osi ściany komory kotła,

� zabudowa palników na paliwo ciekłe w komorze spalania nad palnikami pyłowymi w strefie
pod przegrzewaczem grodziowym wielokrotnie zmniejsza zawartość koksiku w lotnym
popiele.

Dziękujemy za uwag ę

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.
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� Obecnie do roku 2020 najszybciej i najbardziej
prężnie w Unii Europejskiej rozwijać się będzie
sektor małych elektrowni wiatrowych, który
zdominuje ekonomiczne aspekty i zyski w tym
właśnie sektorze. Wie już o tym rynek energetyczny iwłaśnie sektorze. Wie już o tym rynek energetyczny i
obecnie wielu inwestorów stara się przebranżowić
logistycznie i ekonomicznie wchodząc w te
zagadnienia.



� Małe elektrownie wiatrowe mogą służyć jako
dodatkowe źródło energii, które w pewnym
stopniu uniezależnia od sieci lokalnego dystrybutora
energii elektrycznej.

� Najlepiej sprawdzają się jako zasilanie domów� Najlepiej sprawdzają się jako zasilanie domów
„niskoenergetycznych" - bardzo dobrze
ocieplonych, które potrzebują małej ilości prądu.

Przydomowa elektrownia wiatrowa może dostarczać prąd
na potrzeby odbiornika wydzielonego, czyli działającego
niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Może nim być:

� wydzielony obwód w domu, zwykle niskonapięciowy
(np. obwód oświetleniowy czy obwód ogrzewania
podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu),
działający niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej
podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu),
działający niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej
w domu - zasilanej z konwencjonalnej sieci
elektroenergetycznej,

� cała instalacja domowa, odłączana od sieci
energetycznej na czas korzystania z energii wytworzonej
przez przydomową elektrownię, albo w ogóle
niepodłączona do sieci elektroenergetycznej.



W kręgu naszego zainteresowania są konstrukcje 
o pionowej osi obrotu. 

Zalety takiej konstrukcji to:
� jednakowa praca niezależna od kierunku wiatru - nie

wymagają mechanizmu „ustawiania na wiatr", a więc
uproszczona konstrukcja mechaniczna oraz sterowanie,

� możliwość łatwego montażu na obiektach,
� nie jest konieczne budowanie wysokich masztów,� nie jest konieczne budowanie wysokich masztów,
� możliwość montażu na dachach budynków, słupach,

istniejących konstrukcjach masztów, itp.,
� cicha praca - nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej,
� bezobsługowa praca zespołu prądotwórczego,
� możliwa jest konstrukcja przenośna dzięki łatwemu

montażowi i demontażowi,
� stosunkowo niski koszt w porównaniu z klasycznym

wiatrakiem o poziomej osi obrotu.

� Chcemy przedstawić trzy konstrukcje
mikroelektrowni wiatrowych zaprojektowanych
przez nas przeznaczonych do ogólnego zastosowania
przez przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa rolne.



� instalacja pierwsza o mocy
3kw, druga o mocy 6kW
przeznaczona jest dla
gospodarstw indywidualnych,
mikroprzedsiębiorstw jak i
niedużych gospodarstw rolnych,

� turbina ta posiada 3 helisy,� turbina ta posiada 3 helisy,
praca jej zaczyna się przy
prędkości wiatru już od 1,5m/s,

� niezakłócona praca turbiny
przy zmiennym wietrze,

� prawidłowa praca turbin na
terenach zurbanizowanych,
również w centrach miast,

� możliwość umieszczenia turbiny
bezpośrednio an budynku,

� turbiny są bezpieczniejsze dla ptaków i
pracują znacznie ciszej niż śmigła turbiny o
poziomej osi,

wibracje zredukowane do minimum,� wibracje zredukowane do minimum,

� prosta konstrukcja łatwa do montażu,

� nie wymagają wysokich masztów,

� przy korzystnych warunkach otoczenia
wystarczy wysokość 3 m nad poziomem
terenu.



� Najnowsza helisa
zaprojektowana przez nas w
tym roku to skrzydło
składane z elementów
nachodzących na siebie, conachodzących na siebie, co
daje możliwość budowy
źródła zasilania elektrycznego
dostosowanego do potrzeb
odbiorcy oraz zasobów wiatru
dla danego terenu.

� Dodatkowym ważnym elementem tej helisy jest
wgłębienie w postaci łezki z kanałem kierunkowym dla
odprowadzenia wiatru. Jest to urządzenie bardziej wydajne
od dotychczas stosowanych urządzeń wiatrowych.

� Jest to całkowicie nowy projekt, którego nie ma w zasobach� Jest to całkowicie nowy projekt, którego nie ma w zasobach
europejskich, jak i światowych.



� Inny rodzaj małej elektrowni
wiatrowej to elektrownia
hybrydowa z panelami
słonecznymi o łącznej mocy
10kW.

� Helisa tego urządzenia jest
połączona poziomo nad

� Helisa tego urządzenia jest
połączona poziomo nad
zintegrowanymi panelami
słonecznymi.

� Panel słoneczny stanowi tu
dodatkowo element do
podbicia wiatru, którego
strumień kierowany jest na
elektrownię wiatrową.

� Zarówno elektrownia wiatrowa,
jak i zintegrowany panel słoneczny
osadzone są na oddzielnych
obrotowych głowicach, gdzie
sterowanie ich podłączone jest do
komputera, który ustawia te 2komputera, który ustawia te 2
elementy w najkorzystniejszy
sposób zarówno do słońca jak i
kierunku wiatru.

� Tego rodzaju urządzenie może
działać jako mikroelektrownia
pojedyncza, jak i w układzie
zespołowym po kilkadziesiąt
sztuk.



MIKROSPALARNIA PIROLITYCZNA 
DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z 

ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH, ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH, 

FERM HODOWLANYCH 

I ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA 
MIĘSNEGO

� Przedstawiamy technologię dwóch innowacyjnych
instalacji, której odpowiedników nie ma w Polsce.
Technologia ta oparta jest na zjawisku pyrolizy.

� Piroliza jest metodą transformacji termicznej substancji
organicznych w środowisku całkowicie pozbawionym
tlenu bądź przy niewielkiej jego obecności, wtlenu bądź przy niewielkiej jego obecności, w
podwyższonej temperaturze.

� Proces ten prowadzi do wydzielania produktów, takich
jak: gaz, olej i koks pirolityczny, ma charakter
endotermiczny. W zależności od temperatury
prowadzenia procesu wyróżnia się pirolizę
niskotemperaturową (450-700°C) i
wysokotemperaturową (900-1100°C).



W procesie pirolizy uzyskuje się:

� fazę gazową, tzw. gaz pirolityczny, który zawiera przede
wszystkim parę wodną, wodór, metan, etan i ich
homologi, wyższe węglowodry alifatyczne (C2-C4), tlenek
i dwutlenek węgla oraz inne związki gazowe jak: H2S,
NH3,HCl, HF, HCN.

� fazę stałą, tzw. koks pirolityczny, substancje obojętne� fazę stałą, tzw. koks pirolityczny, substancje obojętne
oraz pyły.

� fazę płynną, którą stanowią kondensaty wodne i oleiste,
składające się z mieszaniny olejów i smół, wody oraz
składników organicznych. Produkty ciekłe są złożoną
miksturą węglowodorów i wymagają dalszego
przetwarzania przed wykorzystaniem.

� Z kolei wytwarzany gaz charakteryzuje się wyższą
wartością kaloryczną niż ten uzyskiwany w
procesie zgazowania. Wartość ta kształtuje się na
poziomie 15-30 MJ/Nm3.

� Składniki te mogą być przeznaczone do dalszego� Składniki te mogą być przeznaczone do dalszego
wykorzystania. Ilość i skład powstających produktów
zależy głównie od rodzaju i składu odpadów, górnego
zakresu stosowanych temperatur oraz czasu
przebywania w reaktorze pirolitycznym.

� Reaktory te mogą pracować pod ciśnieniem
atmosferycznym albo pod obniżonym lub
zwiększonym ciśnieniem.



W termicznym przetwarzaniu odpadów piroliza 
jest wykorzystywana do:

� unieszkodliwiania odpadów z bezpośrednim
spaleniem (dopaleniem) powstałego gazu
procesowego (pirolitycznego) oraz uzyskaniem mało
toksycznej fazy stałej (popiołu lub żużla albo
bogatego w węgiel koksu pirolitycznego),

� wytworzenie z odpadów gazu opałowego i także
paliwa stałego lub płynnego, nadających się do
spalania w urządzeniach energetycznych,

� wydzielenie z odpadów cennych związków
chemicznych możliwych do zastosowania w różnych
procesach przemysłowych.

Poszukując efektywnych, ekologicznych i tanich
technologii termicznej transformacji odpadów
organicznych do postaci paliw przyjęto założenie, że
powinna być to technologia uniwersalna. Musieliśmy
zastosować taką technologię:zastosować taką technologię:

� Możliwość uzyskania pożądanej temperatury procesu
do 12000 C

� Możliwość uzupełniania energii z zewnątrz
potrzebnej do przeprowadzenia procesu termicznej
transformacji odpadów do postaci paliw



� Możliwość regulacji temperatury procesu w szerokim
przedziale temperatur niezależnie od wprowadzanych
czynników utleniających (powietrze, tlen, para wodna,
mieszanki powyższych),

� Dostęp do sprawdzonych technologii ,� Dostęp do sprawdzonych technologii ,

� Prostota konstrukcji,

� Możliwość dowolnego kształtowania środowiska
reakcji w przestrzeni reakcyjnej, w której można
wytwarzać próżnię, lub można wprowadzać powietrze,
tlen, obojętny argon, a w szczególności parę wodną jako
utleniacz pozbawiony azotu.

� Ustalenia UE wymuszają działania mające na celu
wyselekcjonowanie oraz utylizację frakcji organicznej
pochodzącej z odpadów komunalnych, co może od-bywać
się na drodze kompostowania bądź fermentacji.

� Z punktu widzenia Polski prawidłowo prowadzona
gospodarka frakcją biodegradowalną z odpadówgospodarka frakcją biodegradowalną z odpadów
komunalnych jest konieczna, ponieważ w wyniku
wprowadzonych wytycznych w krajach UE od 2009 r.
zamykane są składowiska odpadów niespełniające
wymogów unijnych.

� Ponadto od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać
zakaz składowania nieprzetworzonych odpadów.



�jest to instalacja do
przetwarzania osadów
pościekowych,
�jest to instalacja mała,�jest to instalacja mała,
zapewniająca pełne
przetworzenie osadów
pościekowych w
oczyszczalniach gminnych,

�instalacja przerabia 4-5 ton dziennie podsuszonego
osadu - około 45% wilgotności,
�urządzenie to jest mało skomplikowane, skuteczne –
jedynie przy wprowadzaniu katalizatorów musimy
wiedzieć, w jakim miejscu, w jakim czasie i w jakiejwiedzieć, w jakim miejscu, w jakim czasie i w jakiej
ilości je wprowadzamy,
�zastosowaliśmy tu pyrolizę niskotemperaturową,
� z jednej tony suchej masy osadów pościekowych
otrzymujemy około 400 litrów oleju pyro litycznego i
około 450-500 kg węgla pyrolitycznego – obydwa
produkty są w pełni zbywalne.



� instalacja druga służy do
przerobu surowych kości i piór,
jak i mączek kostnych na nawóz
roślinny,

� kości zawierają fosfor w
wystarczającej ilości do
produkcji nawozu, natomiastprodukcji nawozu, natomiast
pióra po pyrolizie zawierają
przyswajalny azot,

� wiązany jest również tutaj za
pomocą katalizatora
wytworzony dwutlenek węgla,
który wchodzi w skład nawozu,

� wydajność instalacji to 4-5 ton
dziennego przerobu.
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W ASPEKCIE ENERGII ODNAWIALNEJ 
 

Obecnie do roku 2020 najszybciej i najbardziej prężnie w Unii Europejskiej rozwijad 

się będzie sektor małych elektrowni wiatrowych, który zdominuje ekonomiczne aspekty 

i zyski w tym właśnie sektorze.  Wie już o tym rynek energetyczny i obecnie wielu 

inwestorów stara się przebranżowid logistycznie i ekonomicznie wchodząc w te zagadnienia.  

Małe elektrownie wiatrowe mogą służyd jako dodatkowe źródło energii, które 

w pewnym stopniu uniezależnia od sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej. 

Najlepiej sprawdzają się jako zasilanie domów „niskoenergetycznych" - bardzo dobrze 

ocieplonych, które potrzebują małej ilości prądu. 

Przydomowa elektrownia wiatrowa może dostarczad prąd na potrzeby odbiornika 

wydzielonego, czyli działającego niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Może nim byd: 
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 wydzielony obwód w domu, zwykle niskonapięciowy (np. obwód oświetleniowy czy 

obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu), działający 

niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej w domu - zasilanej z konwencjonalnej 

sieci elektroenergetycznej,  

 cała instalacja domowa, odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania 

z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię, albo w ogóle niepodłączona 

do sieci elektroenergetycznej.  

W kręgu naszego zainteresowania są konstrukcje o pionowej osi obrotu.  

Zalety takiej konstrukcji to: 

 jednakowa praca niezależna od kierunku wiatru - nie wymagają mechanizmu 

„ustawiania na wiatr", a więc uproszczona konstrukcja mechaniczna oraz sterowanie, 

 możliwośd łatwego montażu na obiektach, 

 nie jest konieczne budowanie wysokich masztów, 

 możliwośd montażu na dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach 

masztów, itp., 

 cicha praca - nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej, 

 bezobsługowa praca zespołu prądotwórczego, 

 możliwa jest konstrukcja przenośna dzięki łatwemu montażowi i demontażowi, 

 stosunkowo niski koszt w porównaniu z klasycznym wiatrakiem o poziomej osi 

obrotu, 

Chcemy przedstawid trzy konstrukcje mikroelektrowni wiatrowych zaprojektowanych przez 

nas przeznaczonych do ogólnego zastosowania przez przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa 

rolne.  
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 instalacja pierwsza o mocy 3kw, druga o mocy 6kW 

przeznaczona jest dla gospodarstw indywidualnych, 

mikroprzedsiębiorstw jak i niedużych gospodarstw rolnych, 

 turbina ta posiada 3 helisy, praca jej zaczyna się przy 

prędkości wiatru już od 1,5m/s, 

 niezakłócona praca turbiny przy zmiennym wietrze, 

 prawidłowa praca turbin na terenach zurbanizowanych, 

również w centrach miast, 

 możliwośd umieszczenia turbiny bezpośrednio an budynku, 

 turbiny są bezpieczniejsze dla ptaków i pracują znacznie ciszej 

niż śmigła turbiny o poziomej osi, 

 wibracje zredukowane do minimum, 

 prosta konstrukcja łatwa do montażu, 

 nie wymagają wysokich masztów, 

 przy korzystnych warunkach otoczenia wystarczy wysokośd 

3 m nad poziomem terenu. 
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Najnowsza helisa zaprojektowana przez nas w tym roku to skrzydło składane 

z elementów nachodzących na siebie, co daje możliwośd budowy źródła zasilania 

elektrycznego dostosowanego do potrzeb odbiorcy oraz zasobów wiatru dla danego terenu. 

Dodatkowym ważnym elementem tej helisy jest wgłębienie w postaci łezki z kanałem 

kierunkowym dla odprowadzenia wiatru. Jest to urządzenie bardziej wydajne od dotychczas 

stosowanych urządzeo wiatrowych. Jest to całkowicie nowy projekt, którego nie ma 

w zasobach europejskich, jak i światowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inny rodzaj małej elektrowni wiatrowej to elektrownia hybrydowa z panelami 

słonecznymi o łącznej mocy 10kW. Helisa tego urządzenia jest połączona poziomo nad 

zintegrowanymi panelami słonecznymi.  

Panel słoneczny stanowi tu dodatkowo element do podbicia wiatru, którego strumieo 

kierowany jest na elektrownię wiatrową.  
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Zarówno elektrownia wiatrowa, jak i zintegrowany panel słoneczny osadzone są na 

oddzielnych obrotowych głowicach, gdzie sterowanie ich podłączone jest do komputera, 

który ustawia te 2 elementy w najkorzystniejszy sposób zarówno do słooca jak i kierunku 

wiatru. Tego rodzaju urządzenie może działad jako mikroelektrownia pojedyncza, jak 

i w układzie zespołowym po kilkadziesiąt sztuk.  
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MIKROSPALARNIA PIROLITYCZNA DLA OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW Z ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH,  

FERM HODOWLANYCH  

I ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO 

 

Przedstawiamy technologię dwóch innowacyjnych instalacji, której odpowiedników 

nie ma w Polsce. Technologia ta oparta jest na zjawisku pyrolizy. 

Piroliza jest metodą transformacji termicznej substancji organicznych w środowisku 

całkowicie pozbawionym tlenu bądź przy niewielkiej jego obecności, w podwyższonej 

temperaturze. Proces ten prowadzi do wydzielania produktów, takich jak: gaz, olej i koks 

pirolityczny, ma charakter endotermiczny. W zależności od temperatury prowadzenia 

procesu wyróżnia się pirolizę niskotemperaturową (450-700°C) i wysokotemperaturową 

(900-1100°C).  

W procesie pirolizy uzyskuje się: 

 fazę gazową, tzw. gaz pirolityczny, który zawiera przede wszystkim parę wodną, 

wodór, metan, etan i ich homologi, wyższe węglowodry alifatyczne (C2-C4), 

tlenek i dwutlenek węgla oraz inne związki gazowe jak: H2S, NH3,HCl, HF, HCN. 

 fazę stałą, tzw. koks pirolityczny, substancje obojętne oraz pyły. 

 fazę płynną, którą stanowią kondensaty wodne i oleiste, składające się 

z mieszaniny olejów i smół, wody oraz składników organicznych. Produkty ciekłe 
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są złożoną miksturą węglowodorów i wymagają dalszego przetwarzania przed 

wykorzystaniem.  

Z kolei wytwarzany gaz charakteryzuje się wyższą wartością kaloryczną niż ten 

uzyskiwany w procesie zgazowania. Wartośd ta kształtuje się na poziomie 15-30 MJ/Nm3. 

Składniki te mogą byd przeznaczone do dalszego wykorzystania. Ilośd i skład powstających 

produktów zależy głównie od rodzaju i składu odpadów, górnego zakresu stosowanych 

temperatur oraz czasu przebywania w reaktorze pirolitycznym. Reaktory te mogą pracowad 

pod ciśnieniem atmosferycznym albo pod obniżonym lub zwiększonym ciśnieniem. 

W termicznym przetwarzaniu odpadów piroliza jest wykorzystywana do: 

 unieszkodliwiania odpadów z bezpośrednim spaleniem (dopaleniem) powstałego 

gazu procesowego (pirolitycznego) oraz uzyskaniem mało toksycznej fazy stałej 

(popiołu lub żużla albo bogatego w węgiel koksu pirolitycznego), 

 wytworzenie z odpadów gazu opałowego i także paliwa stałego lub płynnego, 

nadających się do spalania w urządzeniach energetycznych, 

 wydzielenie z odpadów cennych związków chemicznych możliwych do zastosowania 

w różnych procesach przemysłowych. 

Poszukując efektywnych, ekologicznych i tanich technologii termicznej transformacji 

odpadów organicznych do postaci paliw przyjęto założenie, że powinna byd to technologia 

uniwersalna. Musieliśmy zastosowad taką technologię: 

• Możliwośd uzyskania pożądanej temperatury procesu do 12000 C 

• Możliwośd uzupełniania energii z zewnątrz potrzebnej do przeprowadzenia procesu   

termicznej transformacji odpadów do postaci paliw 
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• Możliwośd regulacji temperatury procesu w szerokim przedziale temperatur 

niezależnie od wprowadzanych czynników utleniających (powietrze, tlen, para 

wodna, mieszanki powyższych) 

• Dostęp do sprawdzonych technologii  

• Prostota konstrukcji,  

• Możliwośd dowolnego kształtowania środowiska reakcji w przestrzeni reakcyjnej, 

w której można wytwarzad próżnię, lub można wprowadzad powietrze, tlen, obojętny 

argon, a w szczególności parę wodną jako utleniacz pozbawiony azotu 

Ustalenia UE wymuszają działania mające na celu wyselekcjonowanie oraz utylizację 

frakcji organicznej pochodzącej z odpadów komunalnych, co może odbywad się na drodze 

kompostowania bądź fermentacji. Z punktu widzenia Polski prawidłowo prowadzona 

gospodarka frakcją biodegradowalną z odpadów komunalnych jest konieczna, ponieważ 

w wyniku wprowadzonych wytycznych w krajach UE od 2009 r. zamykane są składowiska od-

padów7 niespełniające wymogów unijnych. Ponadto od 1 stycznia 2013 r. zacznie 

obowiązywad zakaz składowania nieprzetworzonych odpadów. 
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 jest to instalacja do przetwarzania osadów pościekowych,  

 jest to instalacja mała, zapewniająca pełne przetworzenie osadów pościekowych  

w oczyszczalniach gminnych, 

 instalacja przerabia 4-5 ton dziennie podsuszonego osadu - około 45% 

wilgotności, 

 urządzenie to jest mało skomplikowane, skuteczne – jedynie przy wprowadzaniu 

katalizatorów musimy wiedzied, w jakim miejscu, w jakim czasie i w jakiej ilości je 

wprowadzamy, 

 zastosowaliśmy tu pyrolizę niskotemperaturową, 

 z jednej tony suchej masy osadów pościekowych otrzymujemy około 400 litrów 

oleju pyro litycznego i około 450-500 kg węgla pyrolitycznego – obydwa produkty 

są w pełni zbywalne. 
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 instalacja druga służy do przerobu surowych kości i piór, jak i mączek kostnych na 

nawóz roślinny, 

 kości zawierają fosfor w wystarczającej ilości do produkcji nawozu, natomiast 

pióra po pyrolizie zawierają przyswajalny azot, 

 wiązany jest również tutaj za pomocą katalizatora wytworzony dwutlenek węgla, 

który wchodzi w skład nawozu, 

 wydajnośd instalacji to 4-5 ton dziennego przerobu. 
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ENERGIA BIOMASY

Biomas ę można podzieli ć ze wzgl ędu na stopie ń 
jej przetworzenia :

Surowce 
energetyczne 

pierwotne

• Drewno
• Słoma

Surowce 
energetyczne 

wtórne

• Gnojowica
• Obornik

Surowce 
energetyczne 
przetworzone

• Biogaz
• Bioetanol

22

• Słoma
• Rośliny 

energetyczne tzn. 
uprawiane głównie 
dla uzyskania 
biomasy

• Obornik
• Inne produkty 

dodatkowe i 
odpady 
organiczne

• Osady ściekowe

• Bioetanol
• Biometanol
• Estry olejów 

roślinnych 
(biodiesel)

• Biooleje
• Biobenzyna i 

wodór



ENERGIA BIOMASY

Potencjalne zasoby biomasy mo żna podzieli ć 
ze wzgl ędu na jej pochodzenie

BIOMASA 
POCHODZENIA 

LEŚNEGO

33

BIOMASA 
POCHODZENIA 

ROLNEGO

ODPADY 
ORGANICZNE

BIOGAZOWNIEBIOGAZOWNIE

Instalacje biogazowe to obiekty idealnie 
nadające si ę do efektywnego, 

zdecentralizowanego zaopatrzenia 
w energi ę, na przykład obszarów wiejskich, w energi ę, na przykład obszarów wiejskich, 
charakteryzuj ącego si ę niskimi stratami na 

przesyle, brakiem konieczno ści szeroko 
zakrojonej rozbudowy istniej ących sieci 

oraz mo żliwo ścią wykorzystania 
powstałego ciepła na miejscu.



SCHEMAT TYPOWEJ INSTALACJI SCHEMAT TYPOWEJ INSTALACJI 
BIOGAZOWEJBIOGAZOWEJ

55

SUBSTRATYSUBSTRATY DO DO 
PRODUKCJI BIOGAZUPRODUKCJI BIOGAZU
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piekarnie, 
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żywnościowe 
(np. stołówki, 
restauracje)

• Odpady paszy
• Gliceryna
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piekarnie, 
cukiernie)

•Odpady tłuszczy 
i serów

•Wytłoki i 
owoców i 
winogron

•Wywar 
gorzelniany, 
wysłodziny 
browarniane

•Odpady 
poubojowe
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Biogazownie

RODZAJE BIOGAZOWNI

77

Rolnicze
Wysypiskowe 

z odpadów 
komunalnych

Z odpadów 
ściekowych

Koszty inwestycyjne

•Etapy przygotowania 
projektu

•Komory fermentacyjne

Koszty 
eksploatacyjne

•Opłaty za zużycie energii 
elektrycznej, ciepła, 

Źródła dochodu z 
produkcji biogazu

•Certyfikaty z redukcji 

KOSZTY INWESTYCYJNE ORAZ KOSZTY INWESTYCYJNE ORAZ 
EKSPLOATACYJNEEKSPLOATACYJNE

88

•Komory fermentacyjne
•Mieszadła, pompy, rury
•Sprzęt elektryczny, 
podłączenie do sieci

•Instalacja do 
oczyszczania gazu

•Wykorzystanie gazu 
(pochodnia, kocioł, 
CHP)

•Pozostałe (np. 
instalacja do 
kondycjonowania)

elektrycznej, ciepła, 
wody, materiał wsadowy

•Wynagrodzenie 
•Eksploatacja instalacji
•Naprawy
•Koszty administracyjne
•Ubezpieczenie

•Certyfikaty z redukcji 
emisji CO2

•Sprzedaż energii 
elektrycznej

•Energia cieplna
•Paliwo
•Zyski z obróbki 
odpadów/składowania

•Nawóz



CELE BUDOWY BIOGAZOWNI

zabezpieczenie dostaw tego nośnika energii dla mieszkańców wsi 

wykorzystanie dostępnego potencjału energetycznego, jakim 
dysponuje rolnictwo krajowe

realizacja działań zmierzających do poprawy stanu środowiska 
naturalnego

99

energetyczne wykorzystanie pozostałości i odpadów organicznych, które 
podlegając niekontrolowanym procesom gnilnym emitują do środowiska 

gazy określone jako cieplarniane

wzrost przychodów rolniczych na skutek wykorzystania produktów, które dotychczas w 
większości nie miały cech towaru 

i w wielu przypadkach stwarzały problem z ich racjonalnym zagospodarowaniem

zabezpieczenie dostaw tego nośnika energii dla mieszkańców wsi 
i małych miasteczek oddalonych od gazowych sieci przesyłowych 

i dystrybucyjnych

KORZYŚCI PŁYNACE 
Z BIOGAZOWNI

Wytwarzanie 
energii 

elektrycznej i 
cieplnej

Zmniejszenie zużycia Poprawa warunków 

Zapewnienie lub 
poprawa dochodów w 
gospodarstwie rolnym

Przefermentowana 
gnojowica poprzez 

jednorodność i 
większą płynność jest 

łatwiejsza 
w stosowaniu

1010

Zmniejszenie zużycia 
kopalnych surowców 
energetycznych oraz 

emisji związków 
powstających 

podczas ich spalania

Zniszczenie nasion 
chwastów, a więc 

zmniejszenie zużycia 
chemicznych środków 

ochrony roślin

Eliminacja 
patogenów dzięki 

procesowi 
higienizacji

Poprawa warunków 
nawożenia pól 
uprawnych w 

porównaniu z nie 
przefermentowana 

gnojowicą

Zdolność do 
utrzymania 

równowagi humusów 
glebie

Redukcja odorów o 
ponad 80%



KORZYŚCI PŁYNACE Z 
BIOGAZOWNI

Zmniejszenie ryzyka 
zanieczyszczenia wód 

gruntowych i 
powierzchniowych (spadek 
NO3, NO2 oraz czynników 

chorobotwórczych 
zawartych w odchodach 

zwierzęcych

Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych, podtlenku 

azotu oraz metanu

Możliwość zawarcia przez 

1111

Dodatkowe dochody do 
budżetu gminy pochodzące 

z podatków 

Możliwość zawarcia przez 
rolników długoterminowych 
umów kontraktacyjnych na 

dostawę substratu.

Powstawanie 
dodatkowych miejsc 

pracy

PRZYKŁADOWE SCHEMATY 
TECHNOLOGICZNE

1212



Agregat 
kogeneracyjny

Turbina lub 
silnik spilling

System
Kotłownia

Biogaz

Spaliny

Energia elektryczna

Para

Produkcja energii z biomasy
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System 
„Biogazowni”

Oczyszczalnia

System
(Instalacja) termicznej 

przeróbki biomasy

Suszenie osadów 
w sezonie letnim 

(opcjonalnie)

Kotłownia
miejska

Wysuszony osad

Ciepło

CiepłoOdciek
Osad 

ściekowy

Biomasa
(osad)

System wytwarzania bioetanolu i energii z surowców 
celulozowych
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System wytwarzania bioetanolu i energii z surowców 
celulozowych
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LOGO

Opis lokalizacji projektu

� Istniej ąca infrastruktura: nowoczesna 
(zmodernizowana w 2001 i 2003) gorzelnia 
rolnicza o wydajno ści 8 mln litrów etanolu 
rocznie;

�Obecnie produkcja jest wstrzymana, ze 
wzgl ędu na nierentowno ść zakładuwzgl ędu na nierentowno ść zakładu

2020



� W bliskim s ąsiedztwie znajduj ą się liczne 
gospodarstwa rolne deklaruj ące gotowo ść 
współpracy zarówno w zakresie dostaw substratów 
do produkcji jak i zakupu nawozów organiczno-
mineralnych wytwarzanych w zakładzie

Opis lokalizacji projektu (2)

2121

Istniejąca gorzelnia

2222



�Wysokie koszty energii cieplnej 
potrzebnej w gorzelni- po 
modernizacji źródłem ciepła jest 
kotłownia opalana gazem kotłownia opalana gazem 
ziemnym

�Koszty utylizacji wywaru 
gorzelniczego oraz konieczno ść 
wybudowania lagun do jego 
przechowywania

2323

Zalety proponowanego 
rozwiązania

�Możliwo ść wykorzystania 
odpadowego ciepła z agregatów 
kogeneracyjnych opalanych 
biogazem zamiast gazu ziemnego;

�Możliwo ść zagospodarowania 
wywaru gorzelniczego jako 
substratu do biogazowni;

�Możliwo ść wykorzystania masy 
pofermentacyjnej jako substratu do 
produkcji nawozów organiczno-
mineralnych.

2424



Finalne produkty systemu technologicznego

�Czysty etanol na cele spo żywcze 
lub przemysłowe;

�Zielona energia której 
obligatoryjnym nabywc ą jest 
lokalny operator sieci 
energetycznej; energetycznej; 

�Energia cieplna która zostanie 
wykorzystana na potrzeby 
zakładu, w stopniu wymaganym 
w ramach definicji 
wysokosprawnej kogeneracji;

�Wysokiej jako ści przyjazne 
środowisku nawozy organiczno-
mineralne 2525

Schemat działania systemu

GORZELNIA BIOGAZOWNIA

WYWAR

MASA 
POFERMENTACYJNA

NAWOZY
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AGREGATY 
KOGENERACYJNE

BIOGAZ

SPRZEDAŻ ENERGII

CO2

HODOWLA 
GLONÓW



Wiarygodność projektu

�Elementy systemu s ą 
rozwi ązaniami dobrze znanymi i 
rozpowszechnionymi

� Innowacj ą jest integracja 
systemów w celu uzyskania systemów w celu uzyskania 
oszcz ędności energii, redukcji 
kosztów- maksymalne efekty 
ekologiczne i ekonomiczne;

�Sposób produkcji został 
zgłosozny do Urzędu 
Patentowego RP

2727

Efekty dodatkowe

� Planuje si ę hodowl ę glonów w lagunach 
ziemnych . Takie rozwi ązanie pozwala na 
odzyskiwanie wody po jej oczyszczeniu, 
utylizacj ę CO2 i produkcj ę dodatkowej 
biomasy dla biogazowni;biomasy dla biogazowni;

� Zaprojektowano równie ż wykorzystanie 
urządzenia wykorzystuj ącego proces 
hydrolizy termicznej dzięki czemu mo żliwe 
będzie stosowanie ta ńszych surowców 
celulozowych do produkcji alkoholu oraz 
obróbki substratów uzupełniaj ących do 
biogazowni;

2828
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Uproszczona analiza ekonomiczna 
systemu przy zało żeniu inwestycji 
typu green- field. 

3030

Nakłady 
inwestycyjne: 

56 201 000,00 zł



Koszty eksploatacyjne
nazwa cena jednostkowa ilo ść wynik

gorzelnia słoma (lub kiszonka z kukurydza) 160,00 zł 44000 7 040 000,00 zł
woda technologiczna 3,00 zł 76687 230 061,00 zł
ziarno zbóż 600,00 zł 19550 11 730 000,00 zł
enzymy, pożywki, kwas siarkowy i 
inne 0,11 zł 12000000 1 320 000,00 zł
energia elektryczna 0,00 zł 2138 0,00 zł

biogazownia wywar gorzelniczy 0,00 zł 120000 0,00 zł
słoma 120,00 zł 7000 840 000,00 zł
energia elektryczna 0,00 zł 910 0,00 zł

3131

produkcja 
glonów i 
nawozów woda pofermentacyjna 0,00 zł 108000 0,00 zł

dwutlenek węgla 0,00 zł 6500 0,00 zł
dolomit 100,00 zł 1400 140 000,00 zł
energia elektryczna 0,00 zł 1030 0,00 zł

inne zatrudnienie 1 050 000,00 zł

usługi obce 450 000,00 zł

prowizja od sprzedaży etanolu 2% 600 000,00 zł

podatki i opłaty 6 200 000,00 zł

serwis techniczny 580 000,00 zł

ubezpieczenie i inne świadczenia 200 000,00 zł
rezerwa 200 000,00 zł

Razem: 30 580 061,00 zł

Przychody

Ilość
Cena 

jednostkowa
Wynik

sprzedaż spirytusu spożywczego 6000000 3,05 zł 18 300 000,00 zł
sprzedaż energii elektrycznej 12122 186,00 zł 2 254 692,00 zł

sprzedaż „zielonych certyfikatów” 16200 270,00 zł 4 374 000,00 zł

3232

sprzedaż „czerwonych certyfikatów” 16200 22,00 zł 356 400,00 zł
sprzedaż nawozów 0 0,00 zł 0,00 zł

sprzedaż spirytusu odwodnionego 6000000 3,35 zł 20 100 000,00 zł

RAZEM: 45 385 092,00 zł



Podsumowanie

Nakłady finansowe 56 201 000,00 zł

Koszty eksploatacyjne / rok 30 580 061,00 zł

Przychody / rok 45 385 092,00 zł

Zysk/Strata/rok 14 805 031,00 zł

Prosty okres zwrotu (lata) 3

3333

Prosty okres zwrotu (lata) 3

Dziękujemy za uwagę

3434
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Rolnicze Elektrociepłownie 
Biogazowe

Andrzej Myczko
Zygmunt Janas

ITP

Energochłonność skumulowana
Rachunek ciągniony

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



Problemy z zieloną energią

� Ochrona środowiska
� Nieumiejętne stosowanie prawa UE
� Energetyka
� Rola orzeczeń trybunału UE (np. 

Sprawa hiszpańskiego obornika) 
(c-416/02 i c-121/03)

Metan – Definicja podstawowa
� Metan, gaz błotny, gaz kopalniany, CH4, najprostszy węglowodór

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

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

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



Biogaz 

� Produkt fermentacji związków 
pochodzenia organicznego

-Ścieki i osady ściekowe-Ścieki i osady ściekowe
-odpady komunalne
-odchody zwierzęce i zużyte ściółki
-pozostałości z przemysłu rolno-

spożywczego
-biomasa rolnicza

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

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

rolniczych– 23,0 MJ/Nm sześcienny.



Biogaz rolniczy

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

Czynniki decydujące o 
fermentacji

� Fizyczne (temperatura, 
mieszanie,rozdrobnienie)

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



Historia – realizacja IBMER
problemem była niska zawartość SM w 
gnojowicy

Pierwsza w Polsce profesjonalna 
biogazownia rolnicza w Pawłóku  
(POLDANOR) 



Ropa miała si ę skończyć już setki razy. 
Uparcie powtarzany frazes o "sko ńczeniu si ę" ropy 

jest bł ędny i kto go powiela, nie ma poj ęcia 

OZE i paliwa konwencjonalne
dwa różne problemy
(wg.International Energy Agency)

jest bł ędny i kto go powiela, nie ma poj ęcia 
o rzeczywistej dynamice ekstrakcji surowca. Nic 

dziwnego, że ropa jeszcze si ę nie "sko ńczyła", skoro 
ekstrakcja ropy w 100% jest fizycznie niemo żliwa. 
Ludzie ostrzegali nas natomiast o sko ńczono ści 

ropy odk ąd w ogóle została odkryta, poniewa ż ropa 
zaczęła si ę kończyć wraz z wydobyciem pierwszej 

baryłki.

obornik reaktor ze zbiornik

agregat

dozownik

gnojowica

Biogazownia z wysycaniem mokrym

obornik reaktor ze 

zbiornikiem na gaz

zbiornikdozownik

2000 
t/a 300m3 600m3 30 kWel

6000 
t/a 700m3 2000m3 100 kWel



substrat agregat

Biogazownia z wysycaniem suchym

substrat reaktor zbiornik 

gazu

agregat

2000 
t/a 2x145m3 30 kWel

6000 
t/a 3x323m3 100 kWel

Wielkość strat ?

zakres
---------------------

-----
Ciepło                          39      - 45� Ciepło                          39      - 45

� Energia elektryczna       38     - 43
� Straty                          23     - 12  

-------------------
100 %



Produkty do biogazowania

� Gnojowica i obornik
� Celowe uprawy rolnicze (np.kukurydza)
� Osady ściekowe

Mączki pochodzenia zwierzęcego� Mączki pochodzenia zwierzęcego
� Odpady poubojowe
� Wycofane produkty żywnościowe
� Wywar
� Brzeczka 
� Gliceryna i woda glicerynowa
� Słoma i Słoma kukurydziana 

Eudiometry i fermentatory dla 
doboru komponentów



Przyspieszanie procesu metanizacji w 
fermwntatorach i eliminowanie substancji 
fermentującej w pofermencie

Zwiększenie stopnia wygazowania 
biomasy /10 barów i 180 stopni/



Przydatność materiałów do 
fermentacji metanowej

lp Materiał SMo w % Nl/kg SM
1 Gnojowica bydl ęca 8,00 270 

2 Wywar ziemniaczany 3,50 511 

3 Kiszonka z kukurydzy 32,00 650 

4 Jw. z osadkami 32.00 550

5 Odpady warzyw /groszek, 7,40 6005 Odpady warzyw /groszek,
fasolka, marchew/

7,40 600

6 Warzywa Bonduel 7,05 668

7 Wycierka ziemniaczana 11.40 678   

8 Sok marchwiowy 6.46 447-802

9 Odpady cebuli 13.00 350

10 Wywar gorzelniczy 2,56 550-700

11 Osady ściekowe 30,00 400

12 Biomasa ze śmieci 7,0 300-550

Istnieją obiekty w których można doskonalić 
sprawność energetyczną !



Czy istniejące wyposażenie może stanowić
punkt wyjścia do doskonalenia technologii ?

Problemy do rozwiązania

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

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



Cd - 2

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

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

Cd - 3

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

� Ocena opłacalności wdrożenia 
opracowanych technologii



ORC – Organic Rankine Cycle

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

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

powstałej pary w kotle parowym lub wytwornicy pary

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

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

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

Zakład produkcyjny

CIEPŁO 
ODPADOWE

SPALIN 
I POPRODUKCYJNE

WYMIENNIK 
CIEPŁA

TURBINA
GENERATOR

PRĄDU
PRĄD

POMPA 
SKROPLIN

Wykorzystanie ciepła odpadowego w obiegu 
ORC (Organic Rankin Cycle)

AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

CIEPŁO 
Z CHŁODZENIA

SPALIN, 
SMAROWANIA, 

CHŁODNICY

SKROPLIN

CIEPŁO

SKRAPLAK

PRĄD



proces Kalina podwyższający sprawność instalacji

Jest to technologia ORC oparta na obiegu Rankiene`a w

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

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

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

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

Ogniwo paliwowe

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

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



WYKORZYSTANIE BIOGAZU W OGNIWIE 
PALIWOWYM Z ELEKTROLITEM WĘGLANOWYM 
(MCFC)

TURBINA 
GAZOWA

ORC

PRĄD

BIOGAZOWNIA

BIOMASA

OSUSZANIE ODSIARCZANIE
BIOGAZ REFORMING

ZEWNĘTRZNY

MCFC
WEWNĘTRZNY

REFORMING

PRĄD

CIEPŁO
TURBINA
PAROWA

PRĄD KOGENERACJA
PRĄD+CIEPŁO

Ogniwo paliwowo -
węglanowe

� Wysokotemperaturowe ogniwo 
pracujące w temp. powyżej 600 st. 
Celsjusza w której zachodzi zjawisko Celsjusza w której zachodzi zjawisko 
wewnętrznego reformingu. Umożliwia 
to wykorzystać wodór oraz niektóre 
węglowodory o niskiej czystości
(metan, metanol, biogaz, LPG, gazy 
hydrokarbonowe itp.)



Podział ze względu na rodzaj 
elektrolitu

� polimerowe
� alkaliczne
� kwasowe� kwasowe
� tlenkowe
� węglanowe
� fosforowe
� mikrobiologiczne

Podział ogniw paliwowych

� Ze względu na sposób wykorzystania i 
rodzaj stosowanego paliwa:

- bezpośrednie wykorzystanie paliwa 
(wodór i tlen)

- bezpośrednie wykorzystanie paliwa 
(wodór i tlen)

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

Andrzej Myczko
Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Biopaliwa

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

� spalania, 
fermentacji tlenowej� fermentacji tlenowej

� fermentacji beztlenowej
� zgazowania
� Estryfikacji
można ten potencjał przekształcić w inne rodzaje 

energii: cieplną, elektryczną, paliwo płynne.



Podstawowe rodzaje biopaliw

� Biodiesel - przetworzony chemicznie olej  roślinny  
otrzymywany procesie estryfikacji

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

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

� Biogaz – otrzymywany z biomasy w wyniku beztlenowej          
fermentacji metanowej

Biopaliwa I generacji

Biopaliwa produkowane przede wszystkim ze 
spożywczych roślin uprawnych:

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

użyte do produkcji żywności

-



Malowanie czarnej energii na 
zielony kolor – problem ?

� EROEI – Energy Return Invested

zwrot energii wobec energii zainwestowanej

Wskażnik  dla większości upraw wynosi ~1Wskażnik  dla większości upraw wynosi ~1

występują jednak korzyści z ograniczenia emisji CO2 oraz  
poprawy koniunktury gospodarczej

Jedynie dla trzciny cukrowej osiąga wartość 7 – 12

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

Bioaliwa II generacji

� Biopaliwa wytwarzane z 
niespożywczego materiału celulozowego 
oraz celulozowych resztek organicznych.oraz celulozowych resztek organicznych.

� Mogą być uprawiane jako plon 
podstawowy na glebach nie nadających 
się do produkcji żywności i nieużytkach.



Zwiekszenie wygazowania
Zmniejszenie pojemności komory fermentacyjnej
Zamiana w formę ciekłą poprzez uwolnienie wody 
komórkowej

Podstawowe materiały do 
produkcji paliw II generacji

� Słoma
� Wierzba energetyczna
� Miskant itp.

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

� Pozostałości i produkty uboczne z przetwórstwa 
rolno-spożywczego

� Biomasa komunalna 



Podstawowe formy 
przekształcania biomasy

� Spalanie
� Upłynnianie biomasy� Upłynnianie biomasy

– zgazowanie –produkcja paliwa płynnego
� Biogazowanie

– oczyszczanie - sprężanie – upłynnianie

CNG i LNG – czy podobnie można 
postępować z biogazem?

Definicje pierwotnie stworzone dla 
naturalnego gazu ziemnego

� CNG - Compressed Natural Gas
sprężony gaz naturalny 

� LNG – Liquefied Natural Gas 
płynny gaz naturalny



Sprężanie biogazu 

Ciągnik doświadczalny z napędem 
gazowym – ITP. o/Poznań



Badania ciągnika 
doświedczalnego na hamowni

Doświadczenia EURONATUR



Badania ciągnika napędzanego 
surowym olejem rzepakowym

Paliwa rolnicze opracowane w ITP. na 
bazie tłuszczów odpadowych

Estry metylowe wyższych 

kwasów tłuszczowych 

(biodiesel) z:

Oleju posmażalniczego

Tłuszczu dużych 
zwierząt rzeźnych

Tłuszczu drobiowego Tłuszczu drobiowego 
po rafinacji



Przygotowanie oleju
� Tłoczenie oleju z nasion roślin 

oleistych

� Prowadzenie reakcji estryfikacji w 

temperaturach 25-70oC przy dwóch 

różnych systemach mieszania i różnych systemach mieszania i 

płynnej regulacji intensywności 

mieszania

� Określanie tempa sedymentacji 

produktów poestryfikacyjnych

� Określanie wpływu różnych paliw na 

przebieg charakterystyki 

zewnętrznej wysokoprężnego silnika 

spalinowego

BADANIE PARAMETRÓW BIOPALIW

� Oznaczanie temperatury zapłonu. 

� Oznaczanie temperatury blokady zimnego filtra.

� Oznaczanie lepkości dynamicznej oraz funkcji 

temperatury względem lepkości

� Oznaczanie prędkości i siły ścinania. 

Oznaczanie wartości opałowej paliw stałych i � 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.



Energia solarna też może być użyta 
do napędu pojazdów rolniczych  

www.klaster3x20.pl

Pojazd rolniczy RAMseS zasilany 
elektrycznie w „garażu solarnym”



 

 

PERZ WYDŁUŻONY 
jako przykład taniego 

źródła energii 

dr inż. Danuta Martyniak 

 



Perz wydłu żonyPerz wydłu żony
jako przykład taniego źródła jako przykład taniego źródła 

energiienergiienergiienergii
Danuta Martyniak  Danuta Martyniak  

Pracownia Traw Pracownia Traw PozapaszowychPozapaszowych
i Roślin Energetycznych,  i Roślin Energetycznych,  IHARIHAR--PIBPIB

Radzików, 22.02.2011Radzików, 22.02.2011
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Struktura zagospodarowania  ogólnej 
pow ierzchni kraju (%).
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Struktura  proekologicznych terenów Struktura  proekologicznych terenów Struktura  proekologicznych terenów Struktura  proekologicznych terenów 

trawiastych w Polsce (%).trawiastych w Polsce (%).trawiastych w Polsce (%).trawiastych w Polsce (%).
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energetyczneenergetyczneenergetyczneenergetyczne proekologiczneproekologiczneproekologiczneproekologicznełąkowe

polowe

rekultywacyjnerekultywacyjnerekultywacyjnerekultywacyjne
(pokopoalniane i zasolone )

ekstremalneekstremalneekstremalneekstremalne
(nadmiernie  suche i wilgotne, 

zalewowe)gazonowegazonowegazonowegazonowe

Przydatność użytkowa gatunków traw 
na różne tereny zielone

krajobrazowekrajobrazowekrajobrazowekrajobrazowe trudnetrudnetrudnetrudne
pastwiskowe

polowe

komunikacyjnekomunikacyjnekomunikacyjnekomunikacyjne

pougorowepougorowepougorowepougorowe

otuliny leotuliny leotuliny leotuliny leśne ne ne ne 
i i i i łąkowekowekowekowe

Strategia energetyczna UE Strategia energetyczna UE 
3 x 20”3 x 20” do roku 2020: do roku 2020: 

•• zmniejszy ć energochłonno ść zmniejszy ć energochłonno ść 
•• zredukowa ć  gazy cieplarniane zredukowa ć  gazy cieplarniane 

((zwłaszcza COzwłaszcza CO 22) ) 
•• zwiększyć wykorzystanie z OZEzwiększyć wykorzystanie z OZE

Po 2013 r. koszty energii w Polsce, 
wzrosn ą o 50o 50--70%, 70%, ze wzgl ędu na 
emisj ę CO2,  bowiem produkcja energii 
oparta jest w 92% na w ęglu. 



Jeśli nie w ęgiel, to co…….?

- Odnawialne źródła energii (OZEOdnawialne źródła energii (OZE ) ) to przede wszystkim 
biomasa,biomasa, wiatr, energia słoneczna, woda itp.  Ich zasoby s ą 
to praktycznie nie wyczerpane,  nieustannie uzupełnian e, to praktycznie nie wyczerpane,  nieustannie uzupełnian e, 
odnawialne w procesach  naturalnych,
- zaś paliwa kopalne (węgiel, gaz, ropa - s ą nie odnawialne !!!nie odnawialne !!! )

9000

GWh

Dynamika wzrostu wykorzystania OZE w 
światowej produkcji ciepła i energii 

elektrycznej.

Produkcja energii elektrycznej z biomasyz biomasy
w krajach UE  w 2001r. [ źródło:  ww.w. biomasa.org ]
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W Polsce energetyka i W Polsce energetyka i 
ciepłownictwo b ędą ciepłownictwo b ędą 
potrzebowa ć:potrzebowa ć:
okołookoło 11 mln ton biomasy, 11 mln ton biomasy, 
w tymw tym 8 mln ton niele śnej8 mln ton niele śnej

Biomasa
stała

Woda Biopaliwa
ciekłe

Biogazy Wiatr Geotermia

Udział odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji 
energii w Polsce  (Wg GUS %).
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Procent udziału biomasy niele śnej 
pochodz ącej z upraw energetycznych lub 

odpadoe  do produkcji energii cieplnej.

udział biomasy niele śnej

BiomasaBiomasa jest jedn ą z głównych jest jedn ą z głównych 
alternatyw alternatyw 

dla paliw kopalnianych.dla paliw kopalnianych.

-zmniejsza  zanieczyszczenie atmosfery CO-zmniejsza  zanieczyszczenie atmosfery CO 2
-do 2020 roku mo że powsta ć dodatkowo 

30-40 tys. miejsc pracy
(skup, przetwórstwo, transport biomasy).



Areał uprawy  roślin energetycznych w 2010 r.Areał uprawy  roślin energetycznych w 2010 r.
�� Wierzba   Wierzba   -- ok. 8,0 tys. haok. 8,0 tys. ha
�� MiskantMiskant olbrzymi  olbrzymi  -- ok. 0,5 tys. ha  + 1,5 tys. ha od 2010 ok. 0,5 tys. ha  + 1,5 tys. ha od 2010 rr --
DalkeDalke
�� Ślazowiec pensylwański   Ślazowiec pensylwański   -- 1,5 tys. ha1,5 tys. ha�� Ślazowiec pensylwański   Ślazowiec pensylwański   -- 1,5 tys. ha1,5 tys. ha
�� Topola  Topola  -- 86 ha86 ha

Ogółem w Polsce uprawia si ę ok. 12,0 tys. haok. 12,0 tys. ha

Polska musi do 2020 r.  zwi ększyć produkcj ę energii z odnawialnych źródeł 
(OZE)  z 5  % co najmniej do 15%,do 15%,.    Należałoby obsadzi ć roślinami 
energet. okok. 500 tys. ha plantacji. 500 tys. ha plantacji . 

Do zagospodarowania w kraju jest  ok. 1,5 mln  haok. 1,5 mln  ha (ugory, tereny 
porolne, nieu żytki itp.). 

W listopadzie Rada Unii Europejskiej, po dyskusji na temat Wspólnej Polityki 
Rolnej, podjęła decyzję

o zniesieniu  od 2010 ro zniesieniu  od 2010 r. systemu płatności z tytułu roślin . systemu płatności z tytułu roślin 

energetycznych!energetycznych!

W tej sytuacji  uprawa dotychczasowych roślin 
energetycznych   stanie się nie opłacalna.nie opłacalna.

Stąd  Stąd  perz wydłużonyperz wydłużony ze względu naze względu na łatwą łatwą 
i tanią uprawę może zająć ich miejsce!i tanią uprawę może zająć ich miejsce!



CechyCechy biologiczne:biologiczne:

� wysoka ok. 2 m,  zbitok ępowa
(bez rozłogów)

� wieloletnia (10-12 lat)
� wytrzymała na susz ę i mrozy � wytrzymała na susz ę i mrozy 

(nawet do -25 oC)
� b. wcze śnie rusza  wiosn ą

� znosi gleby suche, piaszczyste, 
ubogie  (kl.    IV   – VI) , ska żone, 
zasolone  i   alkaliczne)

� przeciwerozyjna i rekultywacyjna
(silny, gł ęboki system korzeniowy)

� odporna na   wyleganie
� rozmna żanie za pomoc ą nasion 
� odporna na choroby (rdz ę i ple śń)

Biomasa perzu w ko ńcu kwietnia



Duże, dorodne nasiona
MTN:  7,0-8,0 g

zbiór zdolno ść 
kiełkowania w %

2010
2009

94
92

2008 70

2007 99

2006 83

Zalety gospodarcze perzu:Zalety gospodarcze perzu:
małe potrzeby wodne

• rozmnaża się przez nasiona (ekonomicznie dużo tańsze

w porównaniu do miskanta i wierzby)

• łatwy zasiew plantacji i zbiór (przy pomocy tradycyjnych maszyntradycyjnych maszyn• łatwy zasiew plantacji i zbiór (przy pomocy tradycyjnych maszyntradycyjnych maszyn

znajdujących się w każdym gosp.) 

• odzysk plonu coroczny (w przeciwieństwie  do lasóww przeciwieństwie  do lasów -- tyko raz na kilkadziesiąt lat )

• Wykorzystanie do spalania słomy po omłotowej z plantacji nasiennej

• wysoka wartość opałowa 16-17 MJ kg s. materiału
(zbliżona do topoli, wierzby, miskantusa i węgla brunatnegowęgla brunatnego)

• wysoki plon s. masy ok.  10 ton z ha ( już do bezpo średniego spalania

w I roku po zasiewiew I roku po zasiewie) lub zielonejzielonej masy do produkcji  biogazu

• Łatwe wykorzystanie biomasy (bele, brykiety, pellety) 



Przeciętny koszt zało żenia 1 ha plantacji perzu wydłu żonego
w porównaniu do innych  ro ślin energetycznych

Podstawowe 
nakłady

Perz 
wydłu żony

Wierzba Miskant 
olbrzymi

złzł

Uprawa polowa (mechaniczna i zabiegi 
chemiczne)

1200 1200 1200

Sadzonkowanie ro ślin lub siew nasion 200 800 800

Wartość sadzonek lub nasion 200 6000 18 000

Ogółem - nakłady 1600 8000 20000

Plon suchej masy w t z ha 12-15 16,0-22,0
(co 2-gi lub 3 -eci rok)

15 - 22



Wartość opałowaWartość opałowa odmiany „BAMAR” odmiany „BAMAR” 
perzu wydłu żonegoperzu wydłu żonego (wg analiz Energopomiaru”)*

Analiza 
paliwa Jednostka

Stan

analityczny suchy

Wilgotno ść całkowita  
Popiół  
Ciepło spalania
Wartość opałowa
Wodór
Siarka całkowita

%
%

kcal/kg
kcal/kg

%
%

4,0
3,1

17 890
16 552

5,7
0,05

.
3,2

18 628
17 335

5,9
0,05

*Polskie Centralne Laboratorium Akredytacji

Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych 
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Wartość opałowa i produkty spalania wybranych biopaliwWartość opałowa i produkty spalania wybranych biopaliwWartość opałowa i produkty spalania wybranych biopaliwWartość opałowa i produkty spalania wybranych biopaliw

Rodzaj paliwaRodzaj paliwaRodzaj paliwaRodzaj paliwa

Wartość Wartość Wartość Wartość 
opałowaopałowaopałowaopałowa Popiół %Popiół %Popiół %Popiół % Siarka %Siarka %Siarka %Siarka % Chlor  %

Miskant olbrzymiMiskant olbrzymiMiskant olbrzymiMiskant olbrzymi 17171717----11118 3,03,03,03,0 0,050,050,050,05 0,10,10,10,1

Mozga trzcinowataMozga trzcinowataMozga trzcinowataMozga trzcinowata 14141414----15151515 5,05,05,05,0----9,09,09,09,0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50,5

Perz wydłużonyPerz wydłużonyPerz wydłużonyPerz wydłużony 11116,5 -11117,5 3,3,3,3,2 0,050,050,050,05 0,1

Wierzba Wierzba Wierzba Wierzba 17171717----19191919 1,81,81,81,8----3,03,03,03,0 0,050,050,050,05 0,50,50,50,5

Węgiel kamiennyWęgiel kamiennyWęgiel kamiennyWęgiel kamienny 25252525----28282828 1616161616161616--------1818181818181818 0,80,80,80,80,80,80,80,8 0,10,10,10,10,10,10,10,1

Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych 

od  wilgotnościod  wilgotnościod  wilgotnościod  wilgotności



Porównanie wartości opałowej:Porównanie wartości opałowej:
Kaloryczność  1 kg suchej masy:

Perz wydłużony:     17,9MJ / kgPerz wydłużony:     17,9MJ / kg
Węgiel kamienny        25 MJ / kg

1 tona węgla równoważy 1,5 tony biomasy 1 tona węgla równoważy 1,5 tony biomasy 

Perz wydłużony:  z 1 ha  -14 000 kg x 17,9 MJ  = 250 600 MJ
1 tona węgla kam. - 1000 kg x 25 MJ  = 25 000 MJ

Plon s. masy  perzu (10Plon s. masy  perzu (10--12 ton ) z  1 ha12 ton ) z  1 ha
równoważy 5-7,0 ton węgla

1 tona węgla kosztuje obecnie ok. 800zł 
Plon perzu z 1 ha   równoważy 6,0  ton6,0  ton węgla x 800 zł  około 50005000 zł.zł.

BiogazBiogaz
Uzyski metanu z beztlenowej fermentacji Uzyski metanu z beztlenowej fermentacji 

w przeliczeniu na such ą masęw przeliczeniu na such ą masę (wg. Kotowskiegowg. Kotowskiego).

Rodzaj surowca Produkcja CH4 w 

m3/t.s.m.o.m /t.s.m.o.

Perz wydłużony (Bamar)* 600

Słoma żytnia 450

Słoma rzepakowa 340

Kukurydza 650

Burak cukrowy ( korzenie i liście) 437

Ziemniaki (bulwy i łęty) 484

*badania w toku, przyjęto ogólnie jak dla traw



Plon biomasy i nasion odmiany „BAMAR”
zależnie od poziomu nawo żenia..

Poziom Wysoko ś Liczba Liść Plon MTN Plon Poziom 
nawo żenia

(kg)

Wysoko ś
ć roślin 

(cm)

Liczba 
pędó

w 
gener.

Liść Plon 
nasion
dt/ha

MTN
g

Plon 
biomasy 

(t/ha)
długo ść 

(cm)
Szeroko
ść (mm)

0 177 80 17,8 5,5 9,0 7,5 8,3

60 N: 20P: 30K 188 125 27,3 6,0 15,0 7,9 11,7

120 N :20P :30K 190 155 26,5 9,0 12,5 7,0 11,3
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 Perz wydłu żony "Bamar" rozkład plonu zielonej 
masy w  pokosach  (dt z ha  Radzików 2010r).

I pokos II pokos III pokos IV pokos



76 29 19 18
50 cm

∑  142 dt/ha∑  142 dt/ha

80 34 30 20

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

dt z ha

25 cm

 Rozkład suchej biomasy (dt/ha)  w pokosach perzu 
wydłuzonego odmiany 'Bamar',  Radzików, 2010.

I II III IV

∑  164 dt/ha∑  164 dt/ha

TTechnologiczne mo żliwo ści  wykorzystania trawy echnologiczne mo żliwo ści  wykorzystania trawy 
‘‘przemysłowej’przemysłowej’ -- perzu wydłu żonegoperzu wydłu żonego ::

�� SpalanieSpalanie
a) bele – w dużych urządzeniach grzewczych
b) brykiety – w gospodarstwach rodzinnych, kominki
c)  pellety - szeroko stosowane w Niemczech, Austrii, Szwecji

�� Produkcja biogazu i etanolu:Produkcja biogazu i etanolu:�� Produkcja biogazu i etanolu:Produkcja biogazu i etanolu:
- proces fermentacji (zielonej biomasy z obornikiem,  ściekami i odpady organiczne              

�� Przemysł  papierniczy – ze względu na wysoką jakość celulozy  
(alternatywa zaoszczędzenia wycinania lasów)

�� Przemysł meblarski (płyty wiórowe, pilśniowe)
�� PaszaPasza - faza wegetatywna (wypas, siano-kiszonki)
�� W ochronie środowiskaW ochronie środowiska

- rekultywacja terenów ska żonych, zasolonych
- zmniejszenie ilo ści emitowanego  pyłu i CO 2
- wzbogacenie w mas ę organiczn ą  (gleby ubogie, suche, dzi ęki gł ębokiemu 

systemowi korzeniowemu
- zapobieganie erozji



Ważniejsze aspekty produkcji biomasy ro ślin energetycznych:Ważniejsze aspekty produkcji biomasy ro ślin energetycznych:

� Aspekt eekologicznykologiczny
- redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO 2 , SO2 ) i kwa śnych

deszczy
- poprawa wła ściwo ści fizycznych gleby dzi ęki  du żej ilo ści   

masy  korzeniowej
- zapobieganie erozji
- rekultywacja gleb ska żonych, zasolonych i zdegradowanych - rekultywacja gleb ska żonych, zasolonych i zdegradowanych 
(np. uprawa wierzby przez 20 lat doprowadziła do wyjałowienia, zubożenia, 

degradacji gleby - problem w Szwecji i innych krajach skandynawskich)
- wyznaczenie i zagospodarowanie  terenów  odłogowan ych, ska żonych,

zdegradowanych i nieu żytków (ok. 1,5 mln ha)

� Aspekt krajobrazowykrajobrazowy
- zwiększenie bioró żnorodno ści fauny, nie dopuszczaj ąc  do produkcji 

towarowej du żych obszarów (monokultury).

� Aspekt społecznyspołeczny (obni żenie skali bezrobocia w gminach i powiatach)  

� LogistykaLogistyka - transport biomasy od producenta do punktu skupu, op tymalna 
odległo ść przewozu biomasy do 30 km, powy żej 50-70 km staje si ę  na
granicy opłacalno ści.

Ograniczenia ustawowe przy Ograniczenia ustawowe przy 
produkcji biomasy:produkcji biomasy:

1.1. Nie wykorzystywanie dobrych gleb „pszennoNie wykorzystywanie dobrych gleb „pszenno --buraczanychburaczanych ”1.1. Nie wykorzystywanie dobrych gleb „pszennoNie wykorzystywanie dobrych gleb „pszenno --buraczanychburaczanych ”
pod uprawy ro ślin energetycznych. Celem jest zagospodarowanie 
gruntów  o niskiej klasie oraz nieu żytków.

22.  Zakaz palenia w kotłach ziarnem zbó ż* Zakaz palenia w kotłach ziarnem zbó ż* -- (niby gorszej jako ści),  
podczas gdy  ogromna cz ęść populacji na świecie  głoduje.

*uważam po prostu  niemoralne i nieetyczne.



Podsumowanie:Podsumowanie:

• Trawy stanowi ą przyszło ściow ą grup ę roślin  w produkcji bioenergii 
odnawialnej ze wzgl ędu na ich ró żnorodno ść, rozprzestrzenianie 
i efektywn ą kumulacje  energii słonecznej.

• Perz wydłu żony jest gatunkiem  trawy szczególnie przydatnym• Perz wydłu żony jest gatunkiem  trawy szczególnie przydatnym
jako surowiec bioenergetyczny i zdecydowanie mo że poprawi ć pozycj ę 
Polski  w Europejskim  Rankigu Innowacyjno ści rozwoju energii  
odnawialnej

• Energia z biomasy perzu wydłu żonego  powinna odegra ć kluczow ą rol ę
w rozwoju sektora paliw odnawialnych,  poniewa ż wykorzystanie biomasy
leśnej jest bardzo ograniczone.

• Biomasa pochodz ąca z perzu wydłu żonego wypełni luk ę taniego surowcaperzu wydłu żonego wypełni luk ę taniego surowca
dla uzyskiwania energii odnawialnej  zarówno w techno logii spalania 
i produkcji biogazu .
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Rodzą się pytania do dyskusjiRodzą się pytania do dyskusji

� Czy nie warto zainwestować  dopłaty  w ekologiczny Czy nie warto zainwestować  dopłaty  w ekologiczny pelletowypelletowy kominekkominek
i zadbać o czyste  powietrze na osiedlu domków jednorodzinnych ?i zadbać o czyste  powietrze na osiedlu domków jednorodzinnych ?

�� A co zrobi przeciętny Kowalski przy zniesionych obecnie   dopłatach  do     A co zrobi przeciętny Kowalski przy zniesionych obecnie   dopłatach  do     
uprawianych  dotychczasowych roślin  energetycznym.uprawianych  dotychczasowych roślin  energetycznym. ? ? 

� Jednocześnie  funduje się dużym koncernom, przedsiębiorcom  bezzwrotne � Jednocześnie  funduje się dużym koncernom, przedsiębiorcom  bezzwrotne 
dotacje, obniżając ich własne koszty produkcji,  nazywając to Programem 
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? *

* * - na nauk ę 2007-2013 - 200 mln euro.
- 0,5 mld euro - na pilotażowy projekt badawczy dla jednej elektrowni  Bełchatów  

technologia CCS wychwytywanie,  gromadzenie  i zatłoczenie CO2 pod ziemią). 
Koszt składowania CO2 - 60 euro za tonę, zaśwytworzenie 1 MWh, co jest 
związane  z emisją około 1 tony CO2 – 50 euro, czyli koszt składowania jest wyższy 
niż koszt wytwarzania energii !. 

VV--iceice Minister Rolnictwa Marian Zalewski Minister Rolnictwa Marian Zalewski 
i grupa ekspertów stwierdzili:i grupa ekspertów stwierdzili:

�� że produkcja energii odnawialnej powinna  opiera ć się na że produkcja energii odnawialnej powinna  opiera ć się na 
rozproszonych źródłach o niewielkiej zainstalowanej mocy, rozproszonych źródłach o niewielkiej zainstalowanej mocy, 
wykorzystuj ąc lokalne dost ępne no śniki energiiwykorzystuj ąc lokalne dost ępne no śniki energii . Poprawi to . Poprawi to 
stan bezpiecze ństwa energetycznego i wygeneruje nowe miejscastan bezpiecze ństwa energetycznego i wygeneruje nowe miejscastan bezpiecze ństwa energetycznego i wygeneruje nowe miejscastan bezpiecze ństwa energetycznego i wygeneruje nowe miejsca
pracy.pracy.

�� Obecny system wsparcia produkcji energii odnawialne j oparty jestObecny system wsparcia produkcji energii odnawialne j oparty jest
na du żych obiektach energetycznych. Krytycznie zostały oc enionena du żych obiektach energetycznych. Krytycznie zostały oc enione
skutki obowi ązującego wsparcia (np. skutki obowi ązującego wsparcia (np. współspalaniawspółspalania biomasy biomasy 
w du żych blokach energetycznych i nazywaj ąc to ograniczeniem w du żych blokach energetycznych i nazywaj ąc to ograniczeniem 
emisji COemisji CO 22.) .) 

�� Wymaga  niezb ędnych korekt w systemach wsparcia i regulacji prawn ychWymaga  niezb ędnych korekt w systemach wsparcia i regulacji prawn ych .
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Dziękuje zaDziękuje za uwag ęuwagę


