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SEMINARIUM NAUKOWE

„Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych 

z zakresu

odnawialnych źródeł energii”

materiały dla uczestników

Gdańsk, 20.12.2011 r.



 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
 

1. Program seminarium naukowego 
2. Prezentacje 

 
2.1. Wprowadzenie  

Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych 
źródeł energii. 

 

2.2. Małoskalowa ekoenergetyka – tendencje rozwojowe w kraju  
i za granicą. 
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński 
 

2.3. Zastosowanie energoelektroniki w generacji rozproszonej – 
mikroturbiny gazowe 
prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz 
 

2.4. Zastosowanie energoelektroniki w generacji rozproszonej – 
sterowanie przekształtników 
prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz 
 

2.5. Zastosowanie energoelektroniki w generacji rozproszonej – 
przekształtniki dużej mocy 
prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz 

 

2.6. Przyszłość energetyki – nowe wyzwanie cywilizacyjne 
dr inż. Bogdan Sedler 
 

2.7. Technologie energetycznego przetwarzania odpadów w Polsce 
i na świecie (materiał dodatkowy) 
mgr Paulina Dziołak (Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie) 

 



 

 
PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO 

  
„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH  

Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” 
 
 

 
Termin:  20.12 2011 r. 

Miejsce:   Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN, 
Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk”, ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk 

 
 

 
 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 10.30 

Małoskalowa Ekoenergetyka – Tendencje Rozwojowe w Kraju i za Granicą 

 

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński 

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 

Zastosowanie Energoelektroniki w Generacji Rozproszonej, cz. I 

 

prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz 

Instytut Elektrotechniki O/Gdańsk 

12.15 – 12.45 Lunch  

12.45 – 13.30 

Zastosowanie Energoelektroniki w Generacji Rozproszonej, cz. II 

 

prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz 
Instytut Elektrotechniki O/Gdańsk 

13.30 – 15.45 

Przyszłość Energetyki – Nowe Wyzwanie Cywilizacyjne 

 

dr inż. Bogdan Sedler 

Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk” 

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 

 
 

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
 



seminarium  naukowym

w ramach projektu
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• podniesienie wiedzy

w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań 

naukowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii,

• wsparcie ochrony własności intelektualnej

z zakresu OZE na terenie Polski.
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upowszechnienie 

i uświadomienie 

znaczenia 

prowadzonych 

prac badawczo-

rozwojowych 

z zakresu OZE

podwyższenie 

wiedzy związanej z 

ochroną własności 

intelektualnej 

z zakresu OZE 

wśród pracowników

jednostek 

naukowych

przedstawienie barier 

i sugestii 

rozwiązań we 

wdrażaniu 

wyników badań do 

praktyki 

w sektorach mogących 

wykorzystywać OZE
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• współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

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"
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75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38

sekretariat@ekspert-sitr.pl
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Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa

Zarząd Główny 
w Warszawie
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Zarządzanie 
i koordynacja 

realizacji projektu

� informacje o projekcie,

� transmisja na żywo,

� materiały naukowe dotyczące OZE,

� materiały seminaryjne,

� materiały wideo,

� szkolenia, 

� biblioteka ON-LINE,

� zbieranie informacji w formie 

rekomendacji nt. barier i sugestii 

rozwiązań we wdrażaniu wyników badań 

do praktyki w  sektorach  mogących 

wykorzystywać OZE.
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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 naukowych.

Organizowane w całej Polsce.  
Szczegółowe informacje  na wortalu. 
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Braliśmy udział w ogólnopolskich targach związanych z tematyką 
odnawialnych źródeł energii. Zaprezentowaliśmy tam najnowsze 
osiągnięcia naukowe w tym obszarze, broszury naukowe i inne 

materiały informacyjne. Była również możliwość spotkania 
i bezpośrednich konsultacji z naszymi ekspertami.

23-26.11.2010 r. 
POZNAŃ

AGROTECH
XVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

16-18.03.2011 r. 
KIELCE

13 14

• trwające 4 dni szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE,

• skierowane do  60 pracowników jednostek naukowych,

• tematyka:  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,

• forma zajęć:  warsztatowa,

• forma zaliczenia:  egzamin i certyfikat,

• wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. 
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• Na zakończenie projektu zostanie wydana publikacja związana 
z osiągnięciami na temat OZE. 

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

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

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

• 570 materiałów seminaryjnych,

• 2 stanowiska targowe z pakietami informacyjnym,

• 2 edycje szkoleń nt. ochrony własności intelektualnej,

• 60 kompletów materiałów szkoleniowych,

• 1500 sztuk publikacji wydanej na zakończenie projektu.
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Zapraszamy do udziału w seminariach i szkoleniach 
w ramach projektu oraz współpracy przy redagowaniu 

publikacji na temat osiągnięć naukowych  związanych z





 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MAŁOSKALOWA 

EKOENERGETYKA – 

tendencje rozwojowe  

w kraju i za granicą 

 

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński 

 
 



Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
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NASZE  CZASY NIE  MAJĄ  SOBIE  RÓWNYCH W CAŁEJ  HISTORII  LUDZKOŚCI !
OD NASZYCH DECYZJI ZALEŻY, CZY OSIĄGNIEMY RÓWNOWAGĘ  ŚRODOWISKOWĄ  CZY SPOWODUJEMY KATASTROFĘ

HISTORYCZNE  PRZEMIANY:

Za 50 lat będzie nas ok.9 mld .  Najważniejsze wydarzenie demograficzne świata : ponad 
dwukrotny   przyrost w    ciągu 45 lat : z 3mld w 1960 do 6.5 mld w 2005. To się już nigdy nie powtórzy!

Co będzie za 50 lat?  2005/2050
świat              6.5/9.1  +40%

Europa wschodnia        297/224  -25%   - kto będzie pracował na  emerytów i rencistów?
USA              298/395  +33%

Afryka środkowa         110/303  +175%

ZWIĘKSZA SIĘ DOBROBYT – CO RODZI  ZWIĘKSZONE  POTRZEBY
Obecnie 1/6 ludności świata żyje w skrajnej nędzy (za mniej niż 1$ dziennie). Po 2020 obszar nędzy zniknie.
W 2050 dochód  światowy PKB na 1 mieszkańca będzie wyższy niż 10.000 $

ŚWIAT  NA  ROZDROśU ?



REWOLUCJA  ENERGETYCZNA NA ŚWIECIE – TRZY  FILARY:

-STANOWISKO USA – MNIEJ DROGIEJ ROPY OD  NIEDEMOKRATYCZNCH KRAJÓW NAFTOWYCH

-NOWA POLITYKA  ENERGETYCZNA UE – SŁYNNE  3X20, EMISJA CO2 KRYTYCZNA

-ŚWIATOWY  WYBUCH INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII  ENERGETYCZNYCH

NOWY TREND: ROZPROSZONA, MAŁOSKALOWA EKO - ENERGETYKA  

PRODUKCJA  EKOLOGICZNEJ  ENERGII  W  SKOJARZENIU: POLIGENERACJA

Expected Global Warming

natural and anthropogenic factors

natural  factors

3.
2 
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The first effects of Global Warming



Przykład Danii. Zmiany systemu energetycznego 

Scentralizowana produkcja
w połowie lat 80

Zdecentralizowana produkcja 
dzisiajŹródło: J. Buzek



Kontrowersje:
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  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, to  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  ropa

Czy  rzeczywiście tak  będzie ?

jest opinia zainteresowanych koncernówTaka



EKOENERGETYKA
NAJWIĘKSZE  WYZWANIE  CYWILIZACYJNE  DLA  POLSKI  I EUROPY 

W  XXI  WIEKU

J. Buzek, Forum Ekoenergetyczne, Polkowice, 2009

MODEL  2020:

70  – 15  - 15

WĘGIEL ODNAWIALNE JĄDROWE 

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

SZANSA:  ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ  TECHNOLOGII

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



TRENDS for POLAND until YEAR 2020

 FAST TRANSFORMATION OF 2-3 MLN ha of WASTE LANDS 
(10- 15% of FARM LAND)

1.5 MLN ha  of CORN YIELDS  7.5 BLN M3 of 
BIOMETHANE, EQUIVELENT of CURRENT POLISH 

IMPORTS of NATURAL GAS 

Surprising !!
Potential of polish energy agriculture

RENEWABLE ENERGY from BIOMASS 78%, WIND and HYDRO 22%

Biomass will be most important factor in polish green energy 

SKALA  WYZWAŃ - DO CZEGO JUŻ  SIĘ  ZOBOWIĄZALIŚMY DO 2030

10 tys MW energetyka wiatrowa

3 tys MW  biomasa, biogaz

Dodatkowo 1/6 ciepła musi być zielona  aby wypełnić  pakiet      

40 TWh energ. odnawialna

Ponadto:

10 tys. MW  Energetyka  konwencjonalna (modernizacje CTW, nowe inwestycje)  

ILE TO  BĘDZIE  KOSZTOWAĆ?

Odnawialna           26  mld  EURO

Konwencjonalna  16-20 mld EURO

Atomowa               25-30 mld EURO

Sieci                       22mld EURO

Efektywność          11 mld  EURO

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

Razem         ok.    100  mld  EURO  

Do  2020  trzeba wydać połowę  żeby nie zgasło światło
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AUTONOMICZNY REGION ENERGETYCZNY
Jan Popczyk

NOWA  KONCEPCJA :  ARE
MRiRW. Zespół ds. rozwoju OZE na terenach wiejskich 
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II. STRUKTURA

Źródło:  J. Popczyk

Struktura  ARE



Co proponujemy?   Mini i mikro CHP ORC    (1)
Technologia ORC  (Organic Rankine  Cycle) na  czynniki  niskowrzące

dla  obiegów parowych Mini – i Mikroturbin  w kogeneracji

Wg naszej opinii jest to najbardziej obiecująca technologia o krótkim horyzoncie czasowym realizacji 

Mini CHP
(Gminne  Centra  Energetyczne)

Moc Cieplna: kilkaset  KW do 5 MW
Moc elektr. Kilkadziesiąt  KW do 1 MW

Mikro CHP
(Domowe  Mikrosiłownie  Kogeneracyjne)

Moc Cieplna: kilkadziesiąt KW
Moc elektr. Kilka do kilkanaście KW

CZYNNIK  NISKOWRZĄCY
W POSTACI  CIECZY

CZYNNIK  NISKOWRZĄCY
W POSTACI  PARY

WODA GORĄCA

DWA  ODRĘBNE  OBIEGI: CZYNNIK  NISKOWRZĄCY I WODA

mCHP-ORC

Projekt Strategiczny

Projekt Kluczowy

Propozycje środowiska
krajowego:

Koordynacja  IMP PAN

Centrum  Jabłonna

Transport drogowy 
CNG i LNG. Zatłaczanie

do istniejacych sieci 
gazowych na gaz 

ziemny

Biogazownie / biorafinerie  skojarzone z urządzeniem  poligeneracyjnym
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Biogazownia rolnicza fermentacyjna

Biorafinera

Kukurydza

Wierzba

Urządzenie Poligeneracyjne
CHP-ORC

Paliwa II generacji

Prąd

Ciepło

ChłódBiogaz (biometan)

Biometanol

Biomasa wodna

Paliwa  II   Generacji

Co  proponujemy?  (2)

UWM  Olsztyn



Opracowanie zintegrowanych technologii 
wytwarzania paliw  i energii  z biomasy, odpadów 

rolniczych i innych

ARE:  Przykład gmin wzorcowych

Cele Zadania 4

• Opracowanie innowacyjnych technologii kogeneracji 
energii elektrycznej i cieplnej (a także chłodu) w 
skojarzeniu z produkcją biopaliw.

• Opracowanie typoszeregów rozproszonych układów 
energetycznych

• Opracowanie i wykonanie 3 pilotażowych instalacji 
demonstracyjnych stanowiących podstawę dla 
przyszłych wdrożeń nowoczesnych technologii

• Spełnienie technicznych warunków dla idei:

AUTONOMICZNEGO REGIONU ENERGETYCZNEGO

(Koncepcja aktualnie rozwijana w Zespole Ekspertów  przy
Ministerstwie Rolnictwa)

Budowane w ramach projektu  Instalacje w gminie Żychlino 
i Szepietowo   wychodzą naprzeciw tej idei



Instalacje demonstracyjne Zadania 4

3 główne  (sztandarowe)  instalacje: 

+ instalacja CHP w Żychlinie jako przykład Gminnego Centrum
Energetyczne 

+ instalacja CHP w Szepietowie (układ zgazowania drewna + silnik + 
ciepło  na potrzeby lokalnego producenta pelet

+ modułowa (kontenerowa) instalacja CHP  w  IMP PAN , silnik, 
ORC (0.6 kWe + 0.7 kWc)

oraz szereg mniejszych instalacji 

+ mikrobiogzownie + CHP
+ typoszereg zgazowarek + CHP
+ układ CHP na ogniwie paliwowym 3 kWe
+ biorafineria lignocelulozowa
+ układy oczyszczania biogazu i syngazu
+ układ sztucznej fotosyntezy
+ projekt odzysku ciepła odpadowego w cementowni lub …
+ pierwszy w kraju układ „smart grid” na Helu

Siłą projektu są instalacje demonstracyjne

INSTALACJA   „ŻYCHLIN”



INSTALACJA „ŻYCHLIN”

Koncepcja  kompleksowej modernizacji  opracowana w ramach projektu 

W ramach projektu realizowany będzie moduł 1.  Pozostałe moduły
będą realizowane ze środków ENERGA SA
Efekt:  wzorcowa gminna siłownia kogeneracyjna

Widok od strony instalacji wyciągowej

Widok od strony odżużlania 

Gminna ciepłownia
w Żychlinie

Stan  dzisiejszy



Instalacja pilotażowa – kompleks kogeneracyjny w Żychlinie

Obieg oleju termalnego: 
- pętla wysokotemperaturowa 310oC/250oC 

Obieg czynnika roboczego (oleju silikonowego) 
- turbina od 12 bar/285oC do 0.17 bar/230oC
-rekuperator – para czynnika 230/120oC, 

ciecz  90/190oC
- podgrzewacz  – 190oC/280oC
- parownik - 285oC
- kondensator - 90oC
- woda ciepła - 85oC/65oC,

ETAP 12

Czynnik – MDM

Instalacja Żychlin - własne rozwiązania

Rysunek  poglądowy paleniska z kotłem 

termoolejowym 1,1 MW

Cechy innowacyjne  kotła

� Możliwość spalania różnych rodzajów suchej biomasy

� Duża możliwość ingerencji w budowę i działanie paleniska w 

trakcie prób i eksploatacji ( ew. palnik, recyrkulacja spalin)

� Kocioł i pozostałe urządzenia ( ECO , LUVO)  „ 

wolnostojące” obok paleniska - obniżenie gabarytów

( wysokości instalacji), podniesienie bezpieczeństwa pracy 

� Prosta konstrukcja kotła, łatwość monitorowania przepływu 

oleju 

Politechnika  Krakowska Zespół prof. Talera



Stan zaawansowania prac 

Rozpoczęcie prac nad etapem 12 – 01.01.2012. W ramach etapów
badawczych 3, 4 i 14 przygotowano:
- koncepcję techniczną modernizacji obiektów ciepłowni,
- projekt instalacji kotłowej, opomiarowania i automatyki kotła  dla 

układu ORC, 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia w odniesieniu do całej 

modernizowanej ciepłowni w zgodzie z Art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku,

- opracowanie SIWZ dla budowy instalacji ORC.

Zakres prac 

Budowa pilotażowego układu ORC w Żychlinie obejmuje:
- opracowanie koncepcji technicznej siłowni kogeneracyjnej ORC, 
- opracowanie i przedłożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, 
- wyłonienie wykonawców i realizacja inwestycji,
- prace doświadczalno-badawcze, w tym badania cieplno-przepływowe

kompletnej siłowni kogeneracyjnej. 

INSTALACJA   „SZEPIETOWO”



Instalacja „Szepietowo” Instalacja „Szepietowo” Instalacja „Szepietowo” Instalacja „Szepietowo” 
Pilotażowy układ kogeneracyjny z silnikiem spalinowym na 

syngaz dla zakładów przetwórstwa biomasy.

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA BIOMASY W SZEPIETOWIE
Widok  obecny

• zgazowarkę biomasy (obecnie istniejąca),

• układ oczyszczania i uszlachetniania syngazu w celu przystosowania go 
do spalania w silniku spalinowym o wydajności 500 Nm3/h,

• silnik spalinowy na syngaz wraz z generatorem o mocy elektrycznej do 
0.5MW,

• układy odzysku ciepła ze spalin zgazowarki, syngazu oraz spalin z silnika 
spalinowego na potrzeby suszenia biomasy.

Instalacja pilotażowa  - układ kogeneracyjny 
przystosowany dla zakładów przetwórstwa biomasy

Instalacja obejmuje:

ETAP 11



Całościowa koncepcja modernizacji instalacji Zakładów Przetwórstwa

Biomasy EMG sp. z o.o. w Szepietowie obejmuje:

- modernizację układu zgazowania i podniesienie wartości kalorycznej syngazu,

- instalację układu oczyszczania syngazu o wydajności 500 Nm3/h, 

- instalację układu kogeneracyjnego zasilanego syngazem o mocy elektrycznej 0.5 

MW,

- modernizację układu suszenia trocin,

- instalację nadrzędnego układu sterowania procesami 

zachodzącymi w całym zmodernizowanym układzie kogeneracyjnym.

Przedmiotem etapu 11 jest  budowa układu kogeneracyjnego

Proponuje się instalację układu kogeneracyjnego na silniku spalinowym spalającym 

oczyszczony syngaz. Układ będzie produkował energię elektryczną, a ciepło 

odpadowe zostanie wykorzystane do celów suszenia biomasy. Przyjmuje się, że 

oczyszczony syngaz podawany do silnika będzie posiadał wartość kaloryczną na 

poziomie 10-12 MJ/m3.

Moc silnika jest dostosowana do wydajności instalacji oczyszczania syngazu. Przy 

wydajności 500 m3/h proponuje się zainstalowanie silnika o mocy elektrycznej 0.5 

MW. Przewiduje się następujący rozdział mocy w silniku:

- moc w paliwie ok. 1.5 MW (1.39-1.67 MW przy wartość kalorycznej syngazu 10-12 

MJ/m3),

- moc elektryczna 0.5 MW,

- moc cieplna dostępna w spalinach -0.41 MW,

- moc cieplna dostępna w układzie chłodzenia – 0.37 MW.

Zakres prac 
Budowa powyższej instalacji kogeneracyjnej obejmuje: 
- opracowanie koncepcji technicznej siłowni kogeneracyjnej,
- ocenę możliwych zagrożeń dla środowiska, jakie niesie

funkcjonowanie instalacji doświadczalnej, a następnie komercyjnej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę fundamentów pod instalację

kontenerową,
- wyłonienie wykonawców i realizacja inwestycji,
- prace doświadczalno-badawcze, w tym badania cieplno-

przepływowe kompletnej siłowni kogeneracyjnej.

Stan zaawansowania prac 

Rozpoczęcie prac nad etapem 11 – 01.01.2012. W ramach etapów 
badawczych 6,  8 i 37 przygotowano:
- koncepcję techniczną modernizacji zakładów przetwórstwa biomasy,
- wykonano pomiary na obecnej instalacji dla oceny mocy cieplnej 

zgazowarki i efektywności procesów suszenia w obecnej suszarni, 
- opracowywany jest model matematyczny suszenia trocin drzewnych 

w przepływie mieszaniny spalinowo-powietrznej,
- opracowywana jest koncepcja zwiększenia mocy cieplnej zgazowarki

i projekt układu oczyszczania syngazu metodą scrubbingu.



Modułowa (kontenerowa) instalacja CHP  
w laboratorium  IMP PAN 

Innowacyjny wysokosprawny układ kogeneracyjny
(o sprawnościach wyższych niż oferowane na rynku)

Instalacja pilotażowa - układ kogeneracyjny gazowo/parowy

Główne elementy instalacji pilotażowej:

- silnik spalinowy na biogaz (o mocy w paliwie 1.5 MW i mocy 
elektrycznej 0.5 MWe), 

- układ oleju termalnego jako układ odbierający ciepło spalin, 
- układ siłowni ORC (o mocy elektrycznej 0.1 MWe), 
- węzeł ciepłowniczy (o mocy cieplnej 0.6 MWc), 
- akumulator ciepła,
- system diagnostyki i sterowania obiegiem silnika spalinowego, 

obiegiem oleju termalnego i układem ORC ,
– przyłączenie do sieci energetycznej i ciepłowniczej

ETAP 13



Stan zaawansowania prac 

Rozpoczęcie prac nad etapem 13 – 01.01.2012. W ramach etapów 
badawczych 1 i 8 przygotowano:
- wybór optymalnego wariantu obiegu termodynamicznego dla układu 

gazowo/parowego  ORC,
- prace w zakresie przystosowania silników spalinowych do spalania 

gazów niskokalorycznych (biogazów i syngazów).

Wizja laboratoryjnej instalacji  CHP  w  IMP 
PAN po zakończeniu projektu



Laboratorium  CHP  w  IMP PAN :  
Główna hala laboratoryjna po zakończeniu prac 

modernizacyjnych

Inne  Instalacje



Pilotażowa mikrobiogazownia fermentacyjna
Politechnika Gdańska, Śląska i UWM

Stan realizacji
– wstępna instalacja gotowa 
– zainstalowana w Studzionce, k. Pszczyny

+ 7 kWe / ~10 KWc
+ ciepło dla potrzeb gospodarstw 
rodzinnych ~20-100 ha
+ Popczyk - ok. 120 000 gospodarstw
+ substraty: odpady gospodarskie

gr. Popczyk + Cebula, PŚl
gr. Hupka + Aranowski, PG
gr. Gołaszewski + Wiśniewski, UWM

Typoszereg mikrogazowni pirolitycznych

IMP PAN, UWM, PCz 

Stan realizacji
- wykonano instalacje prototypowe
- wstępne badania instalacji w toku
- badania instalacji do oczyszczania syngazu

CHP: 10 – 20 kWe 100 kWc/ 40 kWe 180 kWc/ 75 kWe

+ zgazowanie parowe
+ układ modułowy + zgazowanie w tlenie

+ trudno utylizowane 
odpady gospodarcze

+ zgazowanie osadów
ściekowych
+ układ współprądowy
+ wstępne podgrzewanie
biomasy



Zintegrowany układ zagospodarowania energetycznego 
trudno utylizowalnych odpadów zwierzęcych

UWM, Olsztyn

Instalacja 250 kWe 
Innowacyjny system dysz do dozowania tlenu jako 
czynnika zgazowującego (separacji membr. z powietrza)

Stan realizacji
+ zbudowano elementy konstrukcji reaktora 250 kWe

INSTALACJA NR 9 – ETAP 37.
Instalacja oczyszczania syngazu po zgazowaniu drewna

Firma MTF i Uniwersytet Warszawski

Cel: otrzymanie gazu o zawartości substancji smolistych poniżej 5mg/m3

Metoda: mycie gazu olejem dla absorpcji substancji smolistych

700 m3 gazu / h
przepływ oleju 3500l /h

Stan realizacji
Opracowano projekty mechaniczny, technologiczny oraz 
układu sterowania, przygotowano listę zakupów aparatury; 
+ rozpoczęto budowę instalacji



UKŁAD BADAWCZY SFR

Instalacja pilotaŜowa oczyszczania biogazu 
i odzysku/wymiany ciepła na bazie SFR oraz analiza ekonomiczna. 
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Układ zgazowania biomasy (GAZELA)
(instalacja badawcza  obecna)

• Podstawowa zasada 
pracy/parametry

wydajność – ~15÷20kg 
biomasy/h
moc cieplna - ~80kW
temperatura złoża - <1300oC
temperatura gazu - ~850÷900oC
ciśnienie - atmosferyczne

• Schemat procesowy

ICHPW  - Instytut Energetyki

Zgazowanie powietrzne w złożu stałym
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Innowacyjność rozwiązania

• Cechy nowości w porównaniu do rozwiązań 
oferowanych komercyjnie
Innowacyjne, regulowane doprowadzanie powietrza i odbiór gazu;
reaktor łączy zalety aparatów współ- i przeciwprądowych

• Prototypowa konstrukcja reaktora umożliwia
Regulacja strefy doprowadzania powietrza i odbioru gazu pozwala 
na sterowanie składem wytwarzanego gazu, szczególnie 
zawartością smół w gazie

• Patentowalność propozycji
Zgłoszenie patentowe nr 383541 „Zgazowarka ze złożem stałym”



Projekt instalacji
smart grid

ENERGA

Celem podprojektu jest stworzenie podstaw do wprowadzenia do 
istniejącej („tradycyjnej”) sieci elektroenergetycznej elementów, 
które pozwolą przebudować ją w sieć inteligentną (Smart Grid)

Opracowanie konieczne 

dla wdrożenia 

przez Grupę ENERGA 

pierwszej w kraju 

sieci smart grid na Helu

Opracowanie koncepcji oraz modelu technicznego i biznesowego sieci inteligentnej 

(Smart Grid) na poziomie średniego napięcia (SN) w kontekście 

współpracy lokalnych źródeł energii w sytuacjach normalnej pracy oraz awarii sieci 

(moŜliwość pracy wyspowej). 



Operational Programme: Innovative Economy  (POIG)

R&D PROJECT

„MODEL AGROENERGY COMPLEX IN 
DISTRIBUTED COGENERATION OF 

HEAT AND POWER”

 

Coordinator:  IFFM-PAS

2Key project

MULTI-FUEL
BURNER

MICROTURBINE  ORC
(LOW-TEMPERATURE

BOILING MEDIA)

HOME MICRO - CHP  STATIONS

HEAT POWER:

UP TO 20 KWt

ELECTRIC  POWER:

UP TO 4 KWe

ORC – Organic Rankine
Cycle

Economic profitability: electric power as   „byproduct” - 10-15%  of 
power  – it is net profit. Boiler we shud have always

Our  microturbines will have  efficiency about 70%  !



Kocioł z olejowym czynnikiem chłodzącym
Parametry:

Moc 30kW, Ciśnienie maksymalne 16barów

Temperatura maks. 250 C, Obj. Wężownicy 40l, Masa 500kg

T G

LOW  BOILING  AGENT  IN  A  LIQUID  PHASE

LOW  BOILING  AGENT  IN  A  STEAM  PHASE

HYDRODYNAMIC
BEARINGS

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

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



OBJECT  OF  INVESTIGATIONS

Object 1. Five - stage axial microturbine rotor of electric power of 3 KW and rotor speed 8 000 rpm 

(for low-boiling agents  ORC). Bearing journal diameters: d1=d2=20 mm.  Model  MES: 380 000 DOF

Object 2. Four - stage radial microturbine rotor of 
electric power of 3 KW and rotor speed 23 800 rpm

(for low-boiling agents
ORC). 

Bearing journal
diameters: 

d1=24 mm, d2=34 mm.
Model  MES: 200 000
DOF

K. Kosowski

Z. Kozanecki

Classic 
hydrodynamic bearings

1 Mode  1976  Hz

3  Mode   6414  Hz

MODAL  ANALYSIS   - SIMULATION



AMPLITUDE – FREQUENCY  RESPONSE

WHIRL  I WHIRL  II

Bearing 2

Bearing 1

STABLE

UNSTABLE STABLE

STABLE UNSTABLE

BEARING CLEARANCE

MICRO – ROTOR  d = 0.01 m

Multiple whirls phenomenon

Animation 
of pressure distribution

in transit stable region
calculated for 2 last rotations

(TAL = 0 – 720 deg.)



Animation 
of pressure distribution

in whirl II  region
calculated for 2 last rotations

(TAL = 0 – 720 deg.)

Centrum Badawcze PAN 

„ Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” 

w  Gminie   Jabłonna.  Zestawienie  laboratoriów. 

L1

L2

L3

L4

L5

L1. Laboratorium technik słonecznych

L2. Laboratorium mikrosiłowni

kogeneracyjnych i kotłów ekologicznych

L3. Laboratorium energetyki wiatrowej

Zintegrowane 
laboratorium 

plus -energetyczne

L5. Laboratorium inżynierii

bezpieczeństwa dla energetyki

Mikrotechnologie

plus energetyczne

(µT+E)

µT+E

Produkt – wizytówka  Centrum

w  Jabłonnej
µµµµT+E np.:  technologie dla domów  plus energetycznych

Produkt  aplikacyjny



OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE 
ZINTEGROWANYCH 
PROEKOLOGICZNYCH SYSTEMÓW 
ZASILANIA DOMÓW 
WOLNOSTOJĄCYCH

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Układy Hybrydowe

KONCEPCJA UKŁADU ZASILANIA DLA DOMU

LETNIEGO _1

SYSTEM OFF-GRID



KONCEPCJA UKŁADU ZASILANIA DLA DOMU

LETNIEGO _2

SYSTEM ON-GRID

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

64



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIA 

energoelektroniki  

w generacji rozproszonej– 

mikroturbiny gazowe 

 

prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz 

 
 



I. OPARTA NA ZASOBACH ENERGII ODNAWIALNEJ

Generacja rozproszona

IEL Gdańsk

energia wiatrowa energia słoneczna

energia geotermalna biopaliwa

II. OPARTA NA PALIWACH KONWENCJONALNYCH

MIKROSIŁOWNIE

Jednofunkcyjne
Wielofunkcyjne

kogeneracja
trigeneracja

poligeneracja



IEL Gdańsk

Dyrektywa 2004/8/UE

Szerokie zastosowanie energetyki kogeneracyjnej, czyli 
jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej

Szerokie zastosowanie energetyki rozproszonej, czyli użycie 
wielu rozproszonych źródeł małej mocy

Osiągnięcie do roku 2010 udziału kogeneracji w małej i średniej 
skali w wytwarzaniu energii elektrycznej na poziomie 18 %

Szansa rozwoju MIKROSIŁOWNI do jednoczesnej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w gospodarstwach domowych lub niewielkich 

przedsiębiorstwach

Efektywność procesu kogeneracji

IEL Gdańsk

Siłownie konwencjonalne produkujące energię elektryczną 
osiągają wykorzystanie energii zawartej w paliwie nie 

przekraczające czterdziestu kilku procent

Mikrosiłownia kogeneracyjna wykorzystuje energię paliwa 
prawie w 90 %

70 do 80% tej energii stanowi ciepło dostarczane do ogrzewania, 
a około 10 do 20%, to dodatkowa produkcja energii elektrycznej

Użytkownicy energii - posiadacze kotłów z mikrosiłownią   mogą stać się 
producentami energii elektrycznej



Zalety mikrosiłowni kogeneracyjnych

IEL Gdańsk

Lepsze wykorzystanie energii paliwa w mikrosiłowniach 
kogeneracyjnych prowadzi do obniżenia szkodliwych emisji 

towarzyszących procesowi spalania paliwa

Mała siłownia kogeneracyjna może być w pełni 
zautomatyzowana i nie wymaga obsługii

Badania rynku w Wielkiej Brytanii wykazały, że zapotrzebowanie na takie 
siłownie jest ogromne, rzędu milionów egzemplarzy, porównywalne z 

zapotrzebowaniem na np. lodówki domowe

Efekty masowego zastosowania 
mikrosiłowni kogeneracyjnych

IEL Gdańsk

Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło wynosi około 10 kW, to przy 
okazji „produkcji" tej ilości ciepła można uzyskać około 2 kW 

energii elektrycznej

Gdyby objąć tym procesem tylko milion użytkowników, to 
miałoby taki skutek jak zainstalowanie dodatkowej mocy w 
systemie energetycznym na poziomie 2000 MW, czyli sporej 

elektrowni

Masowe zastosowanie mikrosiłowni kogeneracyjnych w Polsce mogłoby 
zastąpić budowę szeregu konwencjonalnych dużych elektrowni, 

przyczyniając się w ten sposób do oszczędności energii pierwotnej oraz 
poprawy jakości środowiska



Możliwe realizacje mikrosiłowni

IEL Gdańsk

silniki tłokowe turbiny gazowe

turbiny parowe silniki Stirlinga

ogniwa paliwowe

Proponowane rozwiązanie siłowni

IEL Gdańsk

Mikrosiłownia parowa pracująca z parami czynnika 
niskowrzącego, czyli takiego czynnika, jaki można znaleźć w 

zastosowaniach chłodniczych

Praca w zakresie znacznie niższych temperatur niż silnik 
spalinowy lub turbina gazowa

Takie rozwiązanie wymaga mniej cennych materiałów, łatwiejsza 
jest też technologia wytworzenia

Taka technologia umożliwia generowanie energii elektrycznej przy cenach 
zbliżonych do cen energii wytwarzanej w tradycyjnych siłowniach dużej 

mocy



Idea domowej mikrosiłowni

IEL Gdańsk

IEL Gdańsk

Schemat ideowy mikrosiłowni



Bilans energetyczny

IEL Gdańsk

Około 70 % energii pozyskiwanej z paliwa przetwarza się na 
energię cieplną

15 do 25 % energii paliwa przetwarza się na energię elektryczną

Pozostałe 5 do 15 % energii „idzie w komin”

Bilans energetyczny mikrosiłowni można znacznie poprawić podnosząc 
sprawność przetwarzania energii paliwa na energię elektryczną

IEL Gdańsk

Mikroturbina gazowa opracowana w IMP



IEL Gdańsk

Blok generacyjny – turbina + prądnica

Projektując mikrosiłownię należy wziąć pod uwagę następujące 
kryteria: sprawność i straty, koszty inwestycji i paliwa, 

niezawodność, emisję spalin, czas instalacji oraz ryzyko 
inwestycji

Dla małej mikrosiłowni, o mocy nie przekraczającej 3 kW, 
przewiduje się zastosowanie miniaturowej turbiny o wysokiej 

prędkości obrotowej, dochodzącej do 100.000 obrotów na 
minutę

Energię elektryczną dostarcza prądnica (generator) napięcia, 
która może pracować z taką samą prędkością obrotową jak 

turbina. W układach wysokoobrotowych stosuje się generatory 
z magnesami trwałymi

IEL Gdańsk

Generator z osiowymi magnesami trwałymi



IEL Gdańsk

Prądnica

W układach wysokoobrotowych stosuje się generatory z magnesami 
trwałymi. Konstrukcja generatora w znacznym stopniu zależy od 

zainstalowanej mocy. Prądnica o takiej konstrukcji jest przystosowana 
do pracy z prędkością obrotową, którą może rozwijać miniturbina o 

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

Przy takiej prędkości obrotowej maszyna dostarcza napięcie trójfazowe 
o częstotliwości 2 kHz. Wymaga ono przekształcenia do postaci 
przebiegu sinusoidalnego napięcia trójfazowego 3X400 V, 50 Hz

Istotne zalety tego rozwiązania w porównaniu do typowego 
zastosowania prądnicy synchronicznej: większa moc na jednostkę 

objętości oraz mniejsza waga

Założenia do przekształcania energii

IEL Gdańsk

Za jakość energii elektrycznej, kompatybilność 
elektromagnetyczną i bezpieczeństwo elektryczne odpowiada 

zespół układu przekształcającego energię elektryczną i 
infrastruktura energoelektroniczna umożliwiająca przyłączanie 

do sieci

Wysokoobrotowy generator z magnesami trwałymi wytwarza 
napięcie silnie zniekształcone, jedno lub trójfazowe o 

częstotliwości podstawowej harmonicznej znacznie wyższej od 
częstotliwości znamionowej, która – zgodnie z obowiązującą 

normą EN 50160 – wynosi w Polsce 50 Hz

Część lub nawet cała energia elektryczna może być dostarczana 
na zewnątrz do sieci skupiającej innych użytkowników

Układ przekształtnikowy powinien zapewniać sprawność 
przekształcania energii rzędu 95 ÷ 98 %



Podstawowe założenie

IEL Gdańsk

Rozwiązania układów przekształtników, 
których zadaniem jest przekształcenie 

energii elektrycznej otrzymywanej z 
generatora do postaci energii 

użytecznej o parametrach zgodnych z 
wymaganiami normatywnymi zależą od 

konkretnego zastosowania

Przekształtnik z prostownikiem diodowym

IEL Gdańsk

Typowe rozwiązanie układu łączącego mikrogenerator z siecią. 
Falownik zbudowany jest z tranzystorów IGBT (Insulated Gate Bipolar 

Transistor) i pracuje z podwyższoną częstotliwością przełączania, rzędu 
3÷5 kHz. 

Sterowanie falownika zapewnia sterownik PWM (Pulse Width Modulation 
– Modulacja szerokości impulsów), wykonany w technice cyfrowej, z 

mikroprocesorem jako jednostką podstawową.



Przekształtnik matrycowy

IEL Gdańsk

Zastosowano tu przekształtnik matrycowy pośredni. Wyprostowane 
napięcie przekształtnika matrycowego zasila standardowy falownik, 

którego zadanie polega na przekształceniu energii elektrycznej prądu 
stałego na energię prądu przemiennego o parametrach wymaganych w 
sieci. Przekształtnik matrycowy pozwala na istotne ograniczenie mocy 
biernej (praca z cosφ=1) oraz poprawę kształtu przebiegów chwilowych 

prądów fazowych prądnicy i wyeliminowanie z obwodu pośredniczącego 
kondensatora elektrolitycznego.

Przekształtnik z filtrem aktywnym

IEL Gdańsk

Układ składający się z prostownika diodowego i falownika napięcia 
rozbudowany został o drugi falownik , dołączony bezpośrednio do 

zacisków wyjściowych prądnicy który pełni rolę filtru aktywnego. Jego 
zadanie polega na poprawianiu kształtu przebiegów chwilowych prądów 

fazowych prądnicy.



Dlaczego filtr aktywny?

IEL Gdańsk

Stosowane powszechnie w układach przekształcających prostowniki 
silnie odkształcają przebiegi prądów fazowych wprowadzając liczne 

harmoniczne o znacznej wartości, do sieci zasilającej

Aby ograniczyć skalę zaburzeń elektromagnetycznych konieczne stało 
się stosowanie układów filtrujących, a dzięki osiągnięciom 

energoelektroniki – filtrów aktywnych

Filtracja aktywna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną 
energoelektroniki

Napięcie prądnicy wysokoobrotowej jest (jak powiedziano) stosunkowo 
silnie zniekształcone w porównaniu do napięcia, którego przebieg 
wartości chwilowej jest sinusoidalny, a jednocześnie prostownik 

wprowadza liczne wyższe harmoniczne do prądu pobieranego przez 
przekształtnik

Zastosowanie filtru aktywnego przynosi znaczną poprawę sytuacji i 
przyczynia się do ograniczenia strat całego systemu

Filtr aktywny w działaniu

IEL Gdańsk

Niska częstotliwość Wysoka częstotliwość

prąd falownika głównego

prąd filtru aktywnego

prąd obciążenia



Podsumowanie

IEL Gdańsk

Mikrosiłownia 2 ÷ 3 kW

Przekształtnik PWM z 
prostownikiem diodowym

Mikrosiłownia
do kilkuset kW

Przekształtnik z filtrem
aktywnym

Mikrosiłownia
powyżej 500 kW

Przekształtnik matrycowy Są jeszcze inne rozwiązania 
takie jak na przykład 

wielopoziomowy 
przekształtnik back-to-back, 
które nie zostały rozpatrzone 

w tym referacie

Planowane dalsze prace

IEL Gdańsk

Badania nad najbardziej odpowiednią 
dla mikrosiłowni architekturą i 
sterowaniem przekształtników 

energoelektronicznych

Opracowanie rodziny tanich i 
wydajnych turbin gazowych dla 

mikrosiłowni o szerokim zakresie 
mocy

Opracowanie rodziny 
wysokoobrotowych prądnic z 

magnesami trwałymi dla mikrosiłowni 
o szerokim zakresie mocy

Budowa i badania modeli mikrosiłowni 
zaczynając od skali najmniejszej
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- Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat opracowano 
liczne strategie sterowania falownika na podstawie 
uchybu prądu fazowego

- Celem sterowania według tego parametru jest 
utrzymywanie wartości chwilowej uchybu prądu 
fazowego (lub wektora uchybu prądu) w zadanym 
obszarze tolerancji

- Na rysunku przedstawiono układ sterowania działający 
według stosunkowo prostego algorytmu histerezowego

2



Układ sterowania z trzema komparatorami 
uchybu załączanymi okresowo
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Zasada działania algorytmu polega na okresowym badaniu 
stanu wartości chwilowych prądów fazowych ia,b,c. Sygnały
uchybów są załączane ze stałą częstotliwością na wejścia 
komparatorów analogowych o założonej strefie histerezy H.
Okres próbkowania Tp jest dobrany po uwzględnieniu 
właściwości dynamicznych obiektu sterowanego. Również 
szerokość strefy histerezy jest odpowiednio skorelowana 
z częstotliwością próbkowania i parametrami obwodu
obciążenia. 
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- Wektor przestrzenny napięcia jest określony przez moduł 
i położenie na płaszczyźnie, których wartości zależą od 
wszystkich trzech fazowych napięć falownika. W tym 
rozdziale wektory przestrzenne napięć i prądów 
wyjściowych falownika filtru aktywnego są przedstawione 
w układzie współrzędnych stacjonarnych.

- Dostępne wektory napięcia wyjściowego falownika    , jak 
również wektor przestrzenny siły elektromotorycznej    , 
a także wektor                  , pokazane zostały na rysunku, 
gdzie również zaznaczono wektory zerowe. 
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Wektory przestrzenne 
napięć i prądów obciążenia 
falownika: 

a)  wektory przestrzenne 
napięć:    ,    oraz  

b) przykład wyznaczania 
wektora aktywnego   

c) wektory aktywne w chwili 
kolejnego próbkowania.  
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Definiuje się wektory aktywne  zgodnie z wyrażeniem:

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

w której     jest wektorem przestrzennym uchybu prądu. Można 
wykazać, że koniec tak zdefiniowanego wektora uchybu prądu 
przemieszcza się wzdłuż aktualnie wybranego wektora
aktywnego     . Obszar dopuszczalnej trajektorii wektora uchybu 
prądu może zostać zdefiniowany. W szczególnym przypadku 
może to być obszar heksagonu (sześciokąta) ograniczonego 
przez sześć prostych oznaczających granicę strefy tolerancji 
regulacji prądu w każdej fazie. 8
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Celem sterowania prądowego jest 
utrzymanie położenia hodografu wektora uchybu 
prądu w zadanym obszarze. Jednak wskutek 
ograniczeń wynikających z cyfrowego 
przetwarzania hodograf wektora uchybu prądu 
może przekroczyć wyznaczoną granicę. 

W ogólności, chwile przekroczenia granic 
zadanego obszaru nie pokrywają się z chwilami 
próbkowania prądu.

9

Idea prezentowanego algorytmu predykcyjnego daje
się sprowadzić do następującej procedury:

1. W chwili kolejnego próbkowania załączany jest, obliczony uprzednio, 
wektor aktywny. Został on wybrany jako ten, który zapewnia najdłuższy 
czas pozostawania wektora uchybu prądu w założonym obszarze. Czas 
działania tego wektora jest znany i wyrażony w liczbie kolejnych 
okresów próbkowania prądu. 

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

3. Przy założeniu, że wektor uchybu osiągnął punkt docelowy, obliczany 
jest następny wektor aktywny

10



Filtracja aktywna przebiegów wejściowych przekształtników 
energoelektronicznych jest kluczem do podniesienia ich 
sprawności i kompatybilności elektromagnetycznej. 
Stosowanie filtrów przebiegów wielkości wyjściowych 
falownika, zbudowanych z elementów biernych, nie jest 
efektywne aczkolwiek wystarczające w niektórych 
rozwiązaniach. W przypadku filtracji aktywnej przebiegów 
wejściowych od strony generatora zasilającego, zarówno 
częstotliwość jak i napięcie utrzymywane są na, 
w przybliżeniu, stałym poziomie, co ułatwia projektowanie filtru 
aktywnego. Zdecydowana większość publikacji 
przedmiotowych ukazujących się na świecie dotyczy właśnie 
zagadnień filtracji aktywnej przebiegów wejściowych 11

Duże zainteresowanie filtrami wejściowymi wynika z kilku 
przyczyn, z których najważniejsze to:

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

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

• Możliwość realizacji sterowania przy pomocy umiarkowanych 
środków cyfrowych, wynikająca ze wskazanych właściwości, takich 
jak stała częstotliwość składowej podstawowej, zdefiniowany 
charakter przebiegów po obydwóch stronach filtru i brak 
bezpośredniego wpływu włączenia filtru na pracę źródła 
zasilającego. 12



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

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

W takim razie zadany prąd fazowy filtru aktywnego jest dany 
jako
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Filtr aktywny spełnia więc rolę kompensatora odkształcenia 
wprowadzanego przez prostownik przekształtnika. Układ 
regulacji generuje wartość chwilową prądu zadanego 
prądnicy         i porównuje ją z wartością prądu fazowego 
prostownika ip(t). Do tego celu musi znać prędkość kątową 
prądnicy ω i wartość chwilową prądu fazowego prostownika.

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

14
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Na rysunkach poniżej zaprezentowano wyniki badań 
symulacyjnych i eksperymentalnych takiego przekształtnika. 

Przeprowadzono badania dla dwóch różnych częstotliwości 
podstawowej harmonicznej: 1 Hz oraz 50 Hz. Falowniki 
przekształtnika laboratoryjnego były sterowane w taki sam 
sposób jak podczas symulacji, a przebiegi rzeczywiste 
prądów rejestrowano na oscyloskopie.
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Przebiegi prądów jednej fazy przekształtnika z filtrem aktywnym:
1 – prąd falownika głównego, 2 – prąd zadany, 3 – prąd filtru aktywnego, 
4 – prąd obciążenia. Częstotliwość harmonicznej podstawowej 1 Hz

16



Przebiegi prądów jednej fazy falownika głównego, filtru aktywnego i obciążenia 
przy częstotliwości 1Hz: R1 – prąd falownika głównego, R2 – prąd zadany filtru 
aktywnego, R3 – prąd obciążenia; (oś X – 200 ms/działkę, oś Y – 1 V/działkę) 17

Przebiegi prądów jednej fazy przekształtnika z filtrem aktyw-nym: 
1 – prąd falownika głównego, 2 – prąd zadany, 3 – prąd obciążenia,  
4 – prąd filtru aktywnego. Częstotliwość harmonicznej podstawowej 50 Hz

18



Przebiegi prądów jednej fazy falownika głównego, filtru aktywnego i obciążenia 
przy częstotliwości 50 Hz: R1 – prąd falownika głównego, R2 – prąd filtru 
aktywnego, R3 – prąd obciążenia (oś X – 5 ms/działkę, oś Y – 200 mV/działkę)

19

Wyniki badań potwierdzają słuszność i realizowalność 
przedstawionej idei działania filtru aktywnego. Wprawdzie 
badania przeprowadzono w zakresie niższych częstotliwości 
przebiegów prądu niż w przypadku prądnicy wysokoobrotowej, 
tym niemniej dają one pogląd na możliwości aktywnej filtracji 
przebiegów prądu generatora. Wyższa częstotliwość 
przebiegów prądów fazowych prądnicy nie stanowi 
zagrożenia. Stosowane w układach przekształtnikowych tej 
klasy łączniki półprzewodnikowe mogą pracować na 
częstotliwościach znacznie przewyższających częstotliwość 
sieciową.

20



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

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

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

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

21

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

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

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

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

22



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

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

- Ograniczenie zniekształcenia prądów fazowych prądnicy 
poprawia pracę turbiny

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

23

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

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

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

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

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

24



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

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

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

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

25

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

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

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

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

26



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

27

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

Układy energoelektroniczne z łącznikami wyłączalnymi:
♦tranzystorami IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
♦tyrystorami GTO (Gate Turn-Off) i podobnymi, 

weszły na świecie w fazę licznych aplikacji w obszarze mocy nawet
powyżej 1 MVA i średniego napięcia (powyżej 1 kV).

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

IEL Gdańsk



Wyłączalne przyrządy energoelektroniczne - historia

1961 - pierwszy tyrystor wyłączalny małej mocy,

1970 - tranzystor bipolarny BJT (Bipolar Junction Transistor)
o napięciu 500 V i prądzie 20 A,

1975 - tranzystor BJT 300 V i 400 A

1978 - tranzystor MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect
Transistor) o napięciu 100 V i prądzie 25 A.

1982 - firmy Hitachi, Mitsubishi i Toshiba opracowały tyrystor GTO
2500 V i 1000 A,

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

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

IEL Gdańsk

Wyłączalne przyrządy energoelektroniczne - rozwój

IEL Gdańsk

Rozwój przyrządów prowadzony jest przede wszystkim
w kierunkach: zwiększenia dopuszczalnych napięć i prądów,
zwiększenia częstotliwości łączeń, zmniejszenia strat statycznych
przy przewodzeniu i zmniejszenia dynamicznych strat łączeniowych.
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Nowe tyrystory wyłaczalne ETO (Emiter Turn-
Off) wyróżniają się dwoma obwodami
bramkowania dzięki temu czas wyłączania
ETO jest znacznie mniejszy niż GTO czy
IGCT.

Nowe materiały półprzewodnikowe,
inne niż krzem, charakteryzują się
znacznie wyższymi napięciami
przebicia i dopuszczalnymi
temperaturami pracy.



Wyłączalne przyrządy energoelektroniczne 
- stan aktualny przyrządów dużej mocy

IEL Gdańsk

Przykładowy moduł przekształtnikowy

Wyłączalne przyrządy energoelektroniczne 
- stan aktualny przyrządów dużej mocy

IEL Gdańsk

Firma

POWEREX WESTCODE MITSUBISHI DYNEX ABBTyp przyrządu i 
parametry*

GTO FG6000AU-120D
(6000 V, 4000 A)

G3000TC600
(6000 V, 3000 A)

FG6000AU-120D
(6000 V, 6000 A)

DGT409BCA
(6500 V, 1500 A)

----------

GCT & IGCT FGC800B-130DS
(6500 V, 800 A)

FGC6000AX-
120DS

(6000 V, 6000 A)

----------

GCU15CA-130
(6500 V, 1500 A)

GCU35AC-120
(6000 V, 3500 A)

----------

5SHY 30L6010
(6000 V, 3000 A)

5SHZ 08F6000
(6000 V, 800 A)

GCT

IGBT CM600HG-130H
(6500 V, 600 A)

T0900TA52E
(5200 V, 1800 A)

CM900HB-90H
(4500 V, 1200 A)

DIM600ASM65-
K000

(6500 V, 600 A)

5SNX 20H2500
(2500 V, 2000 A)

Wybrane komercyjne przyrządy energoelektroniczne dużej mocy 



Wybrane zagadnienia konstrukcyjne - komponenty

IEL Gdańsk

Typowy udział komponentów w gabarytach i wadze przekształtników energoelektronicznych 

Wybrane zagadnienia konstrukcyjne 
– chłodzenie z zastosowaniem rur cieplnych

IEL Gdańsk

Zasada działania rur cieplnych i ich 
wykorzystania w układzie chłodzenia 
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Przykład konstrukcji układu chłodzenia modułów
IGBT z wykorzystaniem rur cieplnych



Wybrane zagadnienia konstrukcyjne 
– krajowy przykład zastosowania rur cieplnych

IEL Gdańsk

Widok falownika napięcia 1,5 MVA z centralnym układem chłodzenia 
wykorzystującym rury cieplne (Instytut Elektrotechniki) 

Topologie układów przekształtników i ich rozwój

IEL Gdańsk

Do zalet wielopoziomowych przekształtników PWM można zaliczyć:

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

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

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

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

• dużych narażeń napięciowych i znacznego poziomu przewodzonych zakłóceń
wspólnych (bez specjalnych środków zaradczych),

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

Rozwiązanie problemów - przekształtniki wielopoziomowe



Przekształtniki wielopoziomowe – wprowadzenie

IEL Gdańsk

a) b) c)

Ogólna zasada kształtowania napięcia wyjściowego w falownikach: 
a) 2-poziomowych; b) 3-poziomowych; c) N-poziomowych

Przekształtniki wielopoziomowe – zasady budowy

IEL Gdańsk

Topologia wielowarstwowa VSI  (Voltage Source Inverter)
jako podstawa przekształtników wielopoziomowych
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Przykład 4-warstwowej 
topologii gałęzi VSI 

Przykłady podstawowych 
gałęzi falownikowych (Basic-VSI) 



Przekształtniki wielopoziomowe – typowe topologie
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DC - Diode Clamped FC - Flying Capacitor CHB - Cascaded H-Bridge

(uogólniona NPC) (komórkowa)

IEL Gdańsk

Przekształtniki wielopoziomowe – inne topologie

IEL Gdańsk

Układ Z-falownika jego modyfikacja 3-poziomowa

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

• Wielopoziomowe przekształtniki rezonansowe,

• Inne specjalne przekształtniki wielopoziomowe – w tym typu Z 



Wybrane rozwiązania przemysłowe przekształtników 
napędowych dużej mocy (ABB)

IEL Gdańsk

       N M

Transformator

Prostownik

Dławik CM

di/dt - dławik Falownik

Filtr

NPC ACS 1000 Sout= 0,5-5 MVA; Uout = 2,3 kV; 3,3 KV; 4,16 kV; fS= 500 Hz;

NPC ACS 6000
Sout= 3-27 MVA;
Uout = 3,3 KV;
fS= 500 Hz;
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Wybrane rozwiązania przemysłowe przekształtników 
napędowych dużej mocy (ROBICON)

IEL Gdańsk
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THDout, dv/dt, common-mode U – małe
Sterowanie – bezczujnikowe wektorowe
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Wybrane rozwiązania przemysłowe przekształtników 
napędowych dużej mocy (SIEMENS)

IEL Gdańsk

Sterowanie falownika – polowo zorientowane (FOC)

Sout= 0,7-5,5 MVA;
Uout = 2,3 kV; 3,3 kV; 4,16 kV; 

HV-IGBT – łączniki; 
fout=0÷250 Hz;

Simovert MW 

Wybrane rozwiązania przemysłowe przekształtników 
napędowych dużej mocy (ALSTOM)

IEL Gdańsk
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• przesunięcie pulsów komórek: 120°;
• fS= 900 Hz (wypadkowa 2,7 kHz);
• napięcie na kondensatorach: UDC, 2UDC/3, UDC/3



Przykłady zastosowania przekształtników dużej mocy

IEL Gdańsk

Lokomotywa elektryczna z przekształtnikiem  FC (ALSTOM) 

Sieć
13,2 kV

2400 V

Szyna DC 4 kV

Prostownik
aktywny

Przykłady zastosowania przekształtników dużej mocy

IEL Gdańsk

Przekształtnik C-HB do rezonatora magnetycznego

Zapewnia: wysoką dynamikę i dużą moc,
sterowanie gradientem pola dławika rzędu paruset V i A
błąd prądu poniżej 1 A;
dynamikę zmian ± 50 A przy stromości narastania 0,3 A/µs;  



Przykłady zastosowania przekształtników dużej mocy
Przekształtniki 3 poziomowe DC (NPC)

IEL Gdańsk

przekładnia

Sieć

przekładnia
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ACDC
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synchroniczna

z magnesami stałymi

Przepływ mocy

Prostownik Falownik
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Filtr Sieć
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Przepływ mocy

Prostownik
aktywny NPC

Falownik
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Filtr

Układy sprzęgające turbiny wiatrowe z siecią elektroenergetyczną

Przekształtnik NPC jako prostownik:

• zmniejsza obciążenie,
• poprawia warunki pracy maszyny

w zwiększonym zakresie zmian prędkości
turbiny.

Przekształtnik NPC jako falownik:

• zmniejsza gabaryty filtru wyjściowego.



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI – 
nowe wyzwanie  

cywilizacyjne 

 

dr inż. Bogdan Sedler 

 
 



Fundacja Naukowo-Techniczna „GDAŃSK”

dr inż. Bogdan Sedler

1

2



3

ZAPOTRZEBOWANIE TECHNOLOGIA

SEKTOR

DEMOGRAFIA POLITYKA
4



Ogólne warunki: kontekst przestrzenny i ekonomiczny
Warunki ekonomiczne: struktura, warunki zapotrzebowania

Warunki przestrzenne: jakość życia, dostępność

Warunki kulturowe: podejście do innowacji i kooperacji

Pojemność organizacyjna:
Wizja i Strategia

Jakość sieci publiczno-prywatnych

Poziom wsparcia społeczno-politycznego

Obecność liderów

Specyficzne warunki „Cluster’a”
Poziom rozwoju: masa krytyczna

Poziom / jakość głównych aktorów „cluster’a”

Obecność sił napędowych

Stopień interakcji strategicznej pomiędzy aktorami

Stopień kreatywności nowych firm 5

6

Nowe 
Firmy

Zatrudnie-
nie

Obrót 
miliony 

DM

Udział Metropolii 
Helsinki w całości 

kraju(%)

PRODUKCJA DÓBR

Sprzęt biurowy 28 713 1.982 25.6
Kable i przewody 

izolacyjne 9 183 27 9.0

Radio TV i sprzęt 
komunikacyjny 89 5.629 6.736 25.7

USŁUGI

Telekomunikacja 100 5.898 6.218 44.2
Komputery i usługi 

stowarzyszone 1.371 11.082 6.427 64.7

Projektowanie: Mechanika 
i procesy technologiczne 272 1.839 1.131 24.0
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FIRMY
Producenci 

wyposażeni 
(Nokia)

Firmy usługowe 
(HTC)

Inni (nowe media, 
projektowanie, 
Software)

EDUKACJA
I BADANIA

1

2 3

Partnerzy 
z zewnątrz 

i spoza 
obszaru 

Metropolii 
Helsinki

KONTEKST PRZESTRZENNO EKONOMICZNY
Gospodarka: nowoczesna struktura ekonomiczna

Jakość życia: wysoka

Baza kulturowa: nie zhierarhizowana. Otwarcie na innowacje

Dostępność: dobra, tak zewnętrzna, jak i wewnętrzna

POJEMNOŚĆ ORGANIZACYJNA:
Wizja i Strategia: brak wyodrębnionej strategii 

rozwoju „Cluster’a”

Sieci publiczno-prywatne: dobrze rozwinięte

Wsparcie polityczne i społeczne: wystarczające

Przywódctwo:rozproszone pomiędzy zarządy komunalne

SPECYFICZNE WARUNKI „CLUSTER’A”
Masa krytyczna: obecna

Siły napędowe: Nokia (ryzyko „monokultury”)

Stopień współdziałania strategicznego:umiarkowany,

konieczne usprawnienie w niektórych punktach

Stopień kreatywności/powstawania nowych firm: wysoki 8



Tylko poprzez pakiet tzw. „miękkich” i „twardych” 
czynników lokalizacji można przyciągać firmy 

międzynarodowe.

Nieodłącznym czynnikiem metropolizacji jest 
Przemysł Wysokiej Technologii. 

Można go przyciągnąć tylko poprzez atrakcyjną ofertę
mającą szanse na rynku europejskim. Skuteczność

realizacyjna stopniowego kształtowania centrum 
metropolitalnego będzie w decydującym stopniu zależała 

od skoordynowanego zarządzania jego rozwojem.

9

Teza o stracie na znaczeniu geostrategicznego położenia 
Trójmiasta w Polsce i w Europie jest ewidentnym błędem.
Po wejściu Polski do UE to położenie jeszcze bardziej zyskało
na znaczeniu. Unia oprócz osi wschód-zachód kreuje także oś
północ-południe.

Trójmiasto jest ich punktem węzłowym ze względu na to, że 
otwiera się północna linia osi W-Z tzw. Via Hanseatica, 
biegnąca od Kaliningradu, państw bałtyckich aż do Helsinek 
i Petersburga.

Tak więc Trójmiasto nie tylko ze względu na morze staje się 
jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych tej części 
Europy. 10



Polska musi sprostać nowym jakościowo wyzwaniom XXI 
wieku, które tworzy kształtująca się cywilizacja informacyjna.

Wyznaczają je  współzależne megatrendy organizujące rozwój 
społeczeństwa, gospodarki i państwa:  globalizacja, integracja 
polski z UE, metropolizacja, peryferyzacja, trwały 
i zrównoważony rozwój.

Tym megatrendom rozwoju towarzyszyć będzie głęboka 
rewolucja techniczna: informatyzacja wszystkich sfer życia, 
oznaczająca także wejście Polski w globalny i europejski 
system informacyjno-decyzyjny oraz społeczny system wyboru 
wartości, celów, postaw, tożsamości i jakości życia.

11

W procesie transformacji polskiej przestrzeni wzrastającą rolę
odgrywać będzie funkcjonowanie światowego systemu 
gospodarowania, którego istotę określa w coraz wyższym 
stopniu współzależność cywilizacji informacyjnej i globalizacji.

W najbardziej syntetycznym ujęciu oznacza ona rozwój 
(rozszerzanie i intensyfikację) więzi produkcyjnych, 
handlowych, finansowych i informacyjnych między podmiotami 
gospodarującymi, krajami, regionami i miastami w skali 
światowej. Wraz z nią wzrasta otwartość ich funkcjonowania, 
następuje przenikanie kultur, kształtują się nowe cechy 
tożsamości lokalnych, regionalnych, narodowych.

12



Scenariusz dynamicznego równoważenia rozwoju 
w dostosowaniu do realnych uwarunkowań zewnętrznych 
i  wewnętrznych  przekształceń strukturalnych ukształtowanej 
historycznie aglomeracji trójmiejskiej i jej regionu wyznaczać
będzie proces kształtowania coraz wyższej równowagi 
strukturalnej umożliwiającej stały wzrost pozycji tego układu 
metropolitalnego w europejskiej i ogólnokrajowej grze 
konkurencyjnej.

Będzie to proces metropolizacji, w którym największa w strefie 
południowego Bałtyku aglomeracja portowo-przemysłowo-
miejska oraz jej region funkcjonalny przekształcić się może 
w bałtycką metropolię polską o znaczeniu europejskim.

13

Ukształtowana w procesie historycznego rozwoju aglomeracja 
Trójmiasta, w uwarunkowaniach jakie tworzyć będą globalizacja 
i współzależna z nią metropolizacja polskiej przestrzeni może 
osiągnąć w perspektywie pierwszych dziesięcioleci XXI w. europejskie 
standardy metropolii o znaczeniu bałtyckim, otwartej na światowy 
system funkcjonowania cywilizacji informacyjnej. Na realność
urzeczywistnienia tej szansy wskazują przede wszystkim nowe 
jakościowo wartości społeczno-ekonomiczne wynikające ze 
zwornikowego położenia Polski w integrującej się przestrzeni 
europejskiej.

Proces kształtowania się struktury funkcjonalno-przestrzennej 
pomorskiego regionu metropolitalnego w świetle poznanych 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych przebiegać będzie 
prawdopodobnie zgodnie z ogólnymi prawidłowościami rozwoju 
europejskich regionów metropolitalnych.

14



I. Scenariusz szans - dynamicznego równoważenia rozwoju 
regionu zgodnie z naturalnym mechanizmem jego 
metropolizacji opartym o założenia:

• przyspieszonego procesu kształtowania bałtyckiej metropolii 
w oparciu o zdynamizowanie funkcji metropolitalnych 
Trójmiasta poprzez restrukturyzację ukształtowanego  
historycznie  potencjału  społeczno-gospodarczego, jego  stałe 
powiększanie i poprawę pozycji konkurencyjnej metropolii 
trójmiejskiej w globalnym i europejskim systemie 
gospodarowania,

• dyfuzji aktywności społeczno-gospodarczej metropolii 
trójmiejskiej na cały pomorski region funkcjonalny poprzez 
kształtowanie policentrycznej struktury funkcjonalno-
przestrzennej umożliwiającej generowanie sił rozwojowych 
w całej jego przestrzeni. 15

II.      Scenariusz zagrożeń - stopniowej peryferyzacji, a nawet 
marginalizacji znaczenia regionu pomorskiego 
w kraju i Europie zgodnie z którym realizowane strategie 
jego rozwoju społeczno-gospodarczego nie wykorzystują
aktywnie renty położenia w globalnym, europejskim 
i krajowym systemie gospodarowania oraz wartości 
ukształtowanego historycznie potencjału społeczno-
gospodarczego skoncentrowanego przede wszystkim 
w Trójmieście i miastach średnich (Słupsk, Starogard 
Gdański, Tczew, Malbork, Kwidzyn); w wyniku tego region 
wytracać będzie potencjalną szansę na ukształtowanie 
jednej z ważnych w Europie bałtyckiej metropolii 
i dynamizację rozwoju współzależnego z nią regionu 
funkcjonalnego; 

16
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jego rozwój odbywać się będzie w polu położonym   między 
zagrożeniem wynikającym ze stagnacji, a szansą na 
stabilizację na niezadowalającym społecznie poziomie; 

niektóre z tych szans będą się urzeczywistniać z samej istoty 
mechanizmów samoregulujących gospodarki rynkowej a wiele 
zagrożeń pod naciskiem niezadowolenia pauperyzującego się 
społeczeństwa podlegać będzie procedurom doraźnej 
neutralizacji; 

sytuacje społeczne konfliktowe będą jednak nieuchronnie 
narastać tworząc „bomby zegarowe" 
z opóźnionym zapłonem.
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Zintegrowane
Sektory 

Strategiczne 
(Clusters)

Gospodarka morska X X X X

Przemysł Hi-Tech X X X X X X

Gospodarka turystyczna X X X X X X X

Gospodarka wiedzą 
i edukacją

X X X X

Infrastruktura społeczna X X X X X X X

Infrastruktura techniczna X X X X X X X

Gospodarka żywnościowa X X

Gospodarka 
środowiskowa

X X X X X X X

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
W UKŁADZIE PRZESTRZENNO-SEKTOROWYM



GRUPA ROBOCZA TRANSFERU TECHNOLOGII
– PROPOZYCJE DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
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Wirtualna 
elektrownia 

Kombikraftwerk

3

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

Projected Power Generation Additions - 2020
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Prognosevergleich: 
Entwicklung der installierten 
Leistung der Windenergiein Europa

Źródło:  Agentur für Erneuerbare Energien
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Źródło:  Thomas F. Garrity, Innovation and Trends for Future Electric Power Systems

Central and Distributed Generation
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Źródło:  Thomas F. Garrity, Innovation and Trends for Future Electric Power Systems

Decentralized
Energy Management
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Źródło:  Thomas F. Garrity, Innovation and Trends for Future Electric Power Systems

How Energy Management 
Systems can help 
to avoid blackouts
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Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern

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

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

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

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

Virtual power plant - real energy.
German Consumption 2006.
Combination of wind, pv, biogas
and pumped hydro.
Scaling 1/10000.

The 100% renewables scenario 
- The virtual power plant
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Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern

The virtual power plant 
– Graphical user interface
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Źródło:  Markus Speckmann, Reinhard Mackensen, Dr. Kurt Rohrig 4th August 2008, 
Internationale Solarkonferenz Mecklenburg- Vorpommern

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.
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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Źródło:  Renewable Energy 
Campaign Germany

Potential of renewable 
energy sources in Germany:
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Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

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
If, in addition to the equalisation energy provided by biogas, 
there is still a filled difference to be made up, a reservoir 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 notactually incorporated as a power plant, but as 
a simulation.

19

Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

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 1/10,000 th 
of the energy storage capacity that is currently available

in 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.).

20



Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

Import/Export

Exports and imports to and from neighbouring 
grids have been limited to 1 MW. 

This transfer rate corresponds to 1/10,000 th 
of the output transferred by Germany to grids 

in neighbouring countries 
(10 GW).
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Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

Function of the 
Central Control Unit
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Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany, Calculations based on data from 
the German Environment Ministry, BMU (2007b)

Calculation of the electrical energy to be 
replaced by renewable energy sources
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Energy generation portfolio
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Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

Incorporated wind energy
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Incorporated solar 
power plants
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Źródło:  Renewable Energy Campaign Germany

Incorporated biogas plants and CHPs
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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 
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 
3

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.

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 
4



Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

W elektrowni III generacji będą katalityczne reduktory , które w razie 
czego zwiążą wodór i do wybuchu nie dojdzie.  

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 
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. 5

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

Co roku w elektrowniach atomowych na świecie dochodzi do 
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.

6



Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

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 

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. 

7

Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

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 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.

8



Źródło:  Rzeczpospolita,  22/03/2011 

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.
Koszta budowy elektrowni atomowych ocenia 

się na 3 mln euro za megawat, podczas gdy na 
całym świecie wynoszą obecnie około 5 mln euro.

9

Technologie MMRE
Kryteria klasyfikacji reaktorów jądrowych 

10

• Przeznaczenie reaktorów
• 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
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Z. Celiński: Reaktory jądrowe – typy i charakterystyki

Klasyfikacja 

reaktorów jądrowych

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 
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 

 . 12
pl.wikipedia.org

Przykłady 

typów reaktorów 



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

NUCLEAR SHARE OF ELECTRICITY 

GENERATION WORLD WIDE
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Źródło:  Nuclear Power in the United States - Power for the Future

U.S. Electricity Production Costs 
(Source: Nuclear Energy Institute)
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Źródło:  Nuclear Power in the United States - Power for the Future

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) - 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.

15

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

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
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.

16



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

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.

Advertising the potential impacts of global warming
and the advantages of using this new-“clear” (nuclear)
energy has to be on a large scale.

17

Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy

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 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. 

18



Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy

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 
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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Źródło:  Hyperion Power, New Clear Energy

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 
of, larger electric grids. This will break up the 
monopoly and vulnerability of the large grid system as 
it now exists. 

20



Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011
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Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011

Medium and Small (25 MWe up) reactors 

with development well advanced

22



Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011

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, 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.

23
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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 

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.

25

Hyperion Power Module-based 25 MWe Electric Power Plant

26
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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 
• Water treatment & distribution site                  • Mining or drilling operation 
• Waste – sewage facility                                        • Industrial center or factory 
• Heavy oil recovery                                                • Corporate data centers 

• And more … 

27
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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 

• 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 

30
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Encapsulated Nuclear Heat-Source

Control rods would need to be adjusted every year or so and 
load-following would be automatic. The whole reactor sits in a 
17 metre deep silo. Fuel is a uranium-zirconium alloy with 13% 

enrichment (or U-Pu-Zr with 11% Pu) with a 15-20 year life. 
After this the module is removed, stored on site until the 

primary lead (or Pb-Bi) coolant solidifies, and it would then be 
shipped as a self-contained and shielded item. A new fuelled 

module would be supplied complete with primary coolant. The 
ENHS is designed for developing countries and is highly 

proliferation-resistant but is not yet close to commercialisation.
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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 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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Steady power output over the core lifetime is achieved by progressively 
moving upwards an annular reflector around the slender core (0.68 m 

diameter, 2 m high in the small version; 1.2 m diameter and 2.5 m high in 
the larger version) at about one millimetre per week. After 14 years a 

neutron absorber at the centre of the core is removed and the reflector 
repeats its slow movement up the core for 16 more years. Burn-up will be 
34 GWday/t. In the event of power loss the reflector falls to the bottom of 
the reactor vessel, slowing the reaction, and external air circulation gives 

decay heat removal. A further safety device is a neutron absorber rod 
which can drop into the core. After 30 years the fuel would be allowed to 

cool for a year, then it would be removed and shipped for storage or 
disposal.
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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), and combined construction and operating 

licence (COL) application to follow. 
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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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TerraPower says that 8 t of DU in its reactor could generate 
25 billion kWh with over 20% burn-up. The reactor uses liquid 
sodium as a coolant, and core temperatures are about 550ºC, 

giving high thermal efficiency. In 2009 this was selected by MIT 
Technology Review as one of ten emerging technologies of note

15.  In 2010, the company promoting it, Terrapower, made 
overtures to Toshiba concerning its development, hoping to have 
a 500 MWe demonstration reactor operating by 2020.  Eventual 

sizes could range from a few hundred MWe to 1000 MWe. 
Microsoft founder Bill Gates is providing financial backing for 

Terrapower, and the design is also being researched by CGNPC 
with Xiamen University.

Źródło:  Small Nuclear Power Reactors, 10 march 2011
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Reaktor wodny 

- ciśnieniowy

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

. 44

www.postcarbon.org

Reaktor wodny - wrzący

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).
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Reaktor chłodzony gazem

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.

46

Reaktor chłodzony sodem

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

• Reaktor wodny ciśnieniowy z 
kilkoma generatorami pary

• Paliwo – UO2 wzbogacony do 
3,4 %  

• Zintegrowany pierwotny 
system chłodzenia z naturalną 
cyrkulacją

• Pasywne systemy 
bezpieczeństwa

• Nie ma potrzeby stosowania 
awaryjnych agregatów Diesla

• Zorientowany na nowe rynki

48
www.savoiapower.com

CAREM (Argentyna) 100 MWc, 25 MWe

CNEA + INVAPSavoia Power Generators



• Reaktor wysokotemperaturowy 
na stopione sole

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

• Paliwo - czterofluorek uranu 
UF4

• Moderator grafitowy

49

www.nextbigfuture.com

FUJI - 100 MWe

ITHMSO, Japonia, Rosja, USA

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

• 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

Hyperion 70 MWc, 25 MWe

Hyperion Power Generation, Inc.



• Reaktor wodny ciśnieniowy
• Paliwo - U235 wzbogacony powyżej 

20 % (do 90%)

• Uzupełnianie paliwa – co 2-3 lata

• 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
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Reaktor KLT-40S 135 MWc, 32 – 35 

MWe (Rosja)

• Reaktor wodny ciśnieniowy

• Zaprojektowany pierwotnie 
do napędu lodołamacza 
i statku badawczego

• Paliwo – tlenek uranu 
wzbogacony do 4,3 %

52

MRX 30 – 100 MWe PWR JAERI

(Japonia)

jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp 



• Reaktor na wrzącą wodę 

• Do zastosowań m.in. w 
instalacjach do odsalania 
wody morskiej
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VK – 300 750 MWc 300 MWe BWR 

(Atomenergoprojekt Rosja)

www.environmental-expert.com

• Reaktor chłodzony helem

• Paliwo - UO2

• Paliwo umieszczone jest 
w kuleczkach pokrytych 
grafitem i węglikiem krzemu 
(mikrokapsułki TRISIO)

• Reaktor 
wysokotemperaturowy –
9000C
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PBMR Eskom 165 MWe

(Południowa Afryka)

Peebblebedreactor.blogspot.com



• Reaktor chłodzony helem

• Wymiary śr. 8 m, 
wysokość 10 m

• Paliwo – kuleczki TRISO
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GT – MHR 285 MWe HTGR 

General Atomics (USA) + Minatom (Rosja)

gt-mhr.ga.com

• Reaktor na szybkie neutrony 
chłodzony ołowiem – 5400C

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

osłony uranowej
• Nie produkuje plutonu 

mogącego mieć 
zastosowania wojskowe

• Pilotowa instalacja 
planowana jest w Biełojarsku
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BREST 300 MWe (Rosja)

bloggingonunthinkable.com



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

• 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
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SVBR–100, 100 MWe 

(Rosatom Rosja)

nextbigfuture.com

• Reaktor na szybkie neutrony chłodzony 
ciekłym sodem 

• Reaktor ulokowany w zamkniętym 
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
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„4S” Toshiba 10 – 50 MW



• 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
• 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 
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SSTAR 10–100 MW (Lawrence Livermore Labs.)

• Reaktor chłodzony płynnym 
metalem

• Reaktor znajduje się w silosie 
17 m

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

• Czas pracy 15 – 20 lat

nuc.berkeley,edu 60

ENHS Encapsulated Nuclear Heat – Source

(University of California, Berkeley)



Małe Modularne Reaktory Jądrowe MMRJ 

są niewątpliwie bardzo obiecującym kierunkiem 
rozwoju rozproszonych źródeł energii, 

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. 

61

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

• 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

62



• 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 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
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Fundacja Naukowo-Techniczna „GDAŃSK”

dr inż. Bogdan Sedler
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Wprowadzenie

• rozwój cywilizacji = wzrost produkcji odpadów,

• około 40% energii przetwarzane jest na produkcję 
odpadów (m.in. poprzez produkcję zbędnych 
w wielu przypadkach opakowań, a także 
wielojęzycznych instrukcji obsługi itd.),

• około ⅓ przetwarzanej energii jest zużywana 
na pokonywanie oporów tarcia – w efekcie 
powstaje ciepło (tzw. ciepło odpadowe),

• => tylko 30-35% energii jest wykorzystywana 
w zamierzonym celu.



Instalacje WtE na świecie

• około 130 mln Mg odpadów komunalnych jest 
rocznie spalanych w ponad 600 instalacjach WtE,

• 1995-2003 globalny przemysł WtE rozwinął swoje 
możliwości przerobowe o 16 mln Mg odpadów 
komunalnych rocznie,

• w roku 2003 instalacje WtE istniały w 35 krajach, 
a większość z najnowszych instalacji tego typu 

powstała w Azji.

Instalacje WtE na świecie

• całkowita zdolność produkcyjna istniejących instalacji 
była większa niż 40 mln Mg/rok, a produkcja energii 
elektrycznej i cieplnej wynosiła odpowiednio 41 mln GJ 
i 110 mln GJ (Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Odpadów Stałych),

• przykład instalacji kogeneracyjnej WtE: placówka WtE 
w Brecia we Włoszech, która produkuje około 650 kWh 
energii elektrycznej na Mg spalonych odpadów. 
W zimie instalacja ta zapewnia przynajmniej tyle energii, 
ile jej potrzeba na cele grzewcze. 



Postępowanie 
z odpadami 

w krajach 
europejskich 

(EU 27) 

w 2007 roku

Instalacje WtE na świecie

• od 2005 roku zaobserwowano największy 
wzrost energii produkowanej z odpadów 
w Niemczech, Holandii i Szwecji – krajach, 
przodujących w zakresie ochrony środowiska 
i które ograniczyły składowanie odpadów do 
mniej niż 4%.



Ogólna 

hierarchia 

metod 

postępowania 

z odpadami

Instalacje WtE na świecie

• 65 mln Mg odpadów komunalnych - procesy WtE -
28 mld kWh energii elektrycznej -umożliwiłoby to 
zaopatrzenie w prąd elektryczny 12 mln osób;

• ta sama ilość odpadów - procesy WtE - wytworzenie 
65 mld kWh energii cieplnej - wystarczyłoby to na 
zaopatrzenie w ciepło 11 mln osób;

• powyższy sposób postępowania  odpadami 
powoduje oszczędność paliw konwencjonalnych 
takich jak ropa naftowa czy węgiel kamienny 
w ilości około 6-35 mln Mg tych paliw. 



WtE w USA

• Amerykański przemysł WtE obejmuje około 23% 
instalacji w świecie, a z tego 66% rynku WtE 
w zlokalizowane jest na wschodnim wybrzeżu USA,

• Stany Zjednoczone potroiły ilość wytwarzanych 
odpadów w stosunku do roku 1960. Podczas gdy 
w roku 1960 ilość wytwarzanych  odpadów 
wynosiła około 85 mln Mg, w 2005 roku ilość ta 
wzrosła do 245 mln Mg,

• W 2003 roku w USA istniało około 102 spalarni 
z możliwością odzysku energii, oparte na 
technologiach WtE.

WtE w USA

• Udział odpadów spalanych w licznych instalacjach 
kotłowych zwiększył się z 9% w 1980 roku do 14% 
w 2002 roku (dla porównania, w analogicznym 
czasie ilość odpadów poddawanych recyklingowi 
wzrosła z 10% do 28%).

• najbardziej popularnym sposobem postępowania 
z odpadami jest ich składowanie, które dotyczy 
ponad 50% odpadów wytwarzanych w tym kraju.



WtE w USA
• W Stanach Zjednoczonych z odpadów wytwarzanych rocznie 

w ilości blisko ćwierć miliarda Mg spala się około 30 mln Mg, 
uzyskując z nich moc elektryczną 2800 MW;

• Segregacja odpadów prowadzona w amerykańskich 
spalarniach umożliwia rocznie odzysk około 773.000 Mg złomu 
stalowego, 460.000 Mg innych metali, szkła, tworzyw 
sztucznych, itd.

• Innowacyjne technologie powodują zmniejszenie masy 
składowanych odpadów komunalnych o 90%. Reszta –
w postaci szklistych pozostałości - zostaje zużyta jako materiał 
do budowy dróg lub rekultywacji wysypisk śmieci w sposób 
skutecznie zabezpieczający je przed wypłukiwaniem 
i wydzielaniem szkodliwych związków.

WtE w USA

• Ilość odpadów komunalnych 
wykorzystywanych w celu odzysku energii 
wykładniczo wzrosła po 1980 roku z poziomu 
około 2,5 mln Mg do 30 mln Mg rocznie w 
roku 1990. Po tym roku nie zaobserwowano 
już wzrostu wykorzystywania procesów 
spalania odpadów połączonych z odzyskiem 
energii. 



WtE w Niemczech

• Niemcy mogą poszczycić się najwyższym 
zagęszczeniem instalacji WtE na Świecie.

• rocznie wytwarza się około 340 mln Mg 
odpadów:
– około 48 mln Mg odpadów stanowią odpady 

komunalne;
• 23 mln Mg są poddawane recyklingowi,

• 25 mln Mg poddawanych jest procesom odzysku 
energii.

Zarządzanie odpadami miejskimi 

w krajach UE (2008)



WtE w Niemczech

Strategia podstępowania z odpadami w Niemczech 
jest następująca:

• segregacja odpadów,
• produkcja „odzyskanych” surowców, takich jak 

szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale itd.,
• nieprzetworzone odpady komunalne, zebrane ze 

składowisk od 2005 roku,
• odzysk energii z pozostałych odpadów,
• produkcja odpadowych paliw transportowych 

(RFD - Refuse Derived Fuels) i odzyskanych paliw 
(SRF - Secondary Recovered Fuels). 

WtE w Niemczech

• 50 instalacji WtE produkujących energię 
w kogeneracji (ciepło i energię elektryczną), 

• 10 instalacji WtE produkujących tylko energię 
elektryczną,

• 8 instalacji WtE produkujących tylko ciepło lub parę 
procesową. 

• Całkowita moc przerobowa instalacji WtE 
spalających odpady komunalne to około 20,2 mln 
Mg/rok, około 5 mln Mg dla instalacji 
produkujących odpadowe paliwa transportowe 
(RFD) oraz około 2 mln Mg dla instalacji 
współspalania odpadów.



Liczba instalacji WtE w Niemczech w latach 

1965-2008 wraz z sumaryczną mocą przerobową

Moc instalacji WtE oraz produkcja energii elektrycznej 

i cieplnej w Niemczech 

w latach 2005-2008



WtE w Niemczech

• 2005 - 16 mln Mg przetwarzanych odpadów, 

• 2008 - 19 mln Mg przetwarzanych odpadów, 

• 2005 roku produkcja energii elektrycznej 
z odpadów wynosiła około 4,8 TWh,

• 2008 produkcja ta wynosiła ponad 7 TWh 
w skali roku i wciąż rośnie.

Instalacja WtE TAD Ulm, Niemcy

• jest dwuliniowa,

• całkowita moc przerobowa to około 15000 
Mg/rok,

• produkcja energii około 40000 MWh/rok,

• Miasto Ulm w 45%-ach jest zaopatrywane 
w energię cieplną przez instalację WtE,

• Energia dostarczana jest poprzez 
zintegrowaną sieć energetyczną.



WtE w Holandii

W Holandii gospodarka odpadami jest realizowana 
w oparciu o następujące cele podstawowe:

• zapobieganie nadmiernemu powstawaniu 
odpadów, 

• ograniczanie ilości odpadów składowanych 
na wysypiskach, 

• kompostowanie odpadów organicznych,
• odzysk energii z odpadów (procesy WtE),
• wdrażanie metod efektywnego recyklingu 

surowcowego i materiałowego.

• rok 2004 – postępowanie z odpadami

– 3-4% składowanie,

– 35% procesy spalania z odzyskiem energii,

– 53% recykling.

• Rozwój procesów kompostowania – systematyczny 
wzrost od 1989 roku (0,1 mln Mg) do 2003 (1,4 mln Mg).

• Redukcja wysypisk odpadów (1993 – 2003 aż o 75%).



• Amsterdam – instalacja Afvral Energie Bedrijf (AEB) 
– moc produkcyjna 1 mln MWh ee.

• Produkcja ciepła – system ogrzewania dla 
okalających dzielnic – 300 000 GJ/rocznie ciepła.

• Symbioza z oczyszczalnią ścieków Waternet:
– spalarnia – dostarcza ee i ec dla procesów 

uzdatniania wody w oczyszczalni,

– oczyszczalnia – dostarcza osad ściekowy i biogaz dla 
spalarni jako dodatkowe źródło paliwowe.

Ilość odpadów poddawanych procesom kompostowania 

w gospodarce odpadami w Holandii w latach 1989-2003 

(w mln Mg)



Ilość odpadów składowanych na wysypiskach 

w Holandii w latach 1993-2004 (w mln Mg)

• 1,4 mln Mg/rocznie odpadów (sortowanie, 
przesiewanie i kierowanie do procesów 
spalania).

• Ciepło ze spalania odpadów – na ogrzewanie 
wody.

• Przegrzana para wodna z procesu – do 
uruchomienia turbin do produkcji ee.



• Złożony system oczyszczania gazów odlotowych
– filtr do oddzielania popiołów lotnych,

– filtr tkaninowy (usunięcie innych pozostałości),

– Ekonomizer,

– płuczka wieżowa HCl (produkcja chlorku wapnia),

– płuczka wieżowa SO2 (produkcja gipsu),

– płuczka polerująca (usuwanie pozostałej pary wodnej).

• Gaz ostatecznie opuszczający komin para wodna + 
oczyszczony gaz kominowy

• Instalacja wielofunkcyjna:

– unieszkodliwianie odpadów,

– wytwarzanie energii elektrycznej,

– wytwarzanie energii cieplnej,

• Uniknięcie emisji 438 tys. Mg CO2/rocznie.

• WtE – koncepcja takiej instalacji powoduje 
zwolnienie dużych ilości ziemi na inne cele 
(poprzez redukcję wysypisk odpadów 
komunalnych).



• Waternet – biogaz odzyskiwany z osadu ściekowego 
(w głębokich, napowietrzanych zbiornikach).

• Uzyskany biogaz przekazywany jest do instalacji WtE, 
po czym:
– tłoczony jest do sieci przesyłowej gazu ziemnego,

– zasilanie pilotażowej floty pojazdów (120 szt.).

• Roczna produkcja biogazu – 7,5 mln m3 – wystarczy 
dla:
– 5000 gospodarstw domowych,

– 3500 samochodów.



• Roczna produkcja odpadów – ok. 10-12 mln Mg.

• 1 spalarnia - Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów 
Komunalnych w Warszawie (ZUSOK). W roku 2008 
termicznemu unieszkodliwieniu poddano około 68 tys. 
Mg odpadów komunalnych. W roku 2009 termicznemu 
unieszkodliwieniu poddano około 101 tys. ton odpadów 
komunalnych.

• 75% gmin wywozi niesegregowane odpady na 
wysypiska.

• 10% gmin prowadzi segregację odpadów przy 
składowiskach.

• 5% gmin prowadzi częściową, selektywną zbiórkę 
odpadów.

• Pozostałe gminy nie prowadzą żadnej zbiórki 
odpadów – odpady wywożone na dzikie wysypiska 
śmieci.



WtE w Polsce

• aktualnie w Polsce istnieją 803 czynne wysypiska 
odpadów komunalnych,

• na 81 wysypiskach istnieją instalacje odzysku biogazu,

• 54 kompostownie (2004),

• 64 kompostownie (2006),

• Oprócz kompostowni przerabiających odpady 
zmieszane istnieją również kompostownie, które 
kompostują wyłącznie odpady „zielone„ (9 szt.). 

WtE w Polsce

• W Polsce stosowane są również kompostownie, które w tym 
samym cyklu przerobowym przerabiają zarówno odpady 
zielone, jak i osady ściekowe, a także inne odpady organiczne 
(w Zabrzu, Białymstoku i Krakowie).

• W roku 2004 procesowi kompostowania poddano 234 tys. Mg 
odpadów.

• W tym samym roku najwięcej kompostu wytworzono w 
województwie mazowieckim – 71 tys. Mg, w województwie 
śląskim – 47 tys. Mg oraz województwie podlaskim – 50 tys. Mg.

• Natomiast w roku 2008 kompostowano 263,4 tys. Mg odpadów 
komunalnych pochodzących z miast i wsi oraz 225 tys. Mg 
odpadów innych niż komunalne, przy czym największe ilości 
kompostu powstały w województwie kujawsko-pomorskim 
oraz w województwie wielkopolskim.



• Termiczna utylizacja odpadów z odzyskiem energii 
w kogeneracji – duży potencjał Polski.

• ZUSOK w Warszawie – możliwość przerobu 
odpadów – 120 000 Mg/rok (udział w krajowym 
systemie gospodarowania odpadami wynosi 
jedynie 0,4% (wagowych)).

• W planach – nowa instalacja dwuliniowa o mocy 
przerobowej 300 000 Mg/rok. 

• Przewiduje się, że w 2014 roku Polska będzie miała 
potencjał 16%-owego pokrycia udziału spalania 
odpadów w całkowitym systemie postępowania 
z odpadami.

Miasto Moc (ton/rok) Możliwy termin otwarcia instalacji
Kraków (2 szt.)

- 116,4 mln € 2 x 100 000 po 2010

Katowice (2 szt.)

- 300 mln €

(koszt całkowity)

250 000

250 000

2010 – 2015

2010 - 2015

Wrocław

- 116 mln € 100 000 po 2010

Region Województwa Lubuskiego

- 62 mln € 120 000 po 2010

Warszawa (2 szt.)

- 155 mln €

- brak danych

200 000

300 000

po 2010

po 2013

Łódź

- 115 mln € 200 000 po 2010

Poznań

- 80 mln € 140 000 po 2010



• 2004 r. – wyprodukowano 11,8 mln Mg odpadów 
(360 kg/osoba w dużych aglomeracjach miejskich –
średnio 273 kg/osoba/rok).

– ponad 95% odpadów składowanych jest na 
składowiskach odpadów komunalnych, 

– 2% jest kompostowanych, 

– kolejne 2% jest zbieranych selektywnie,

– a jedynie około 0,5% jest spalane.

• artykuł 16a Ustawy o odpadach nakazuje 
ograniczenie składowania odpadów 
biodegradowalnych na wysypiskach do:

– 75% do roku 2010, 

– 50% do roku 2013,

– 35% do roku 2020,

w stosunku do roku bazowego 1995, kiedy to poziom 
produkowanych i składowanych odpadów 
bidegradowalnych wynosił 4,38 mln Mg/rok.



• Poprawa gospodarowania odpadami opakowaniowymi 
(zgodnie z dyrektywami EC 94/62/EC oraz 2004/12/EC 
i 2005/20/EC).

• Wprowadzenie opłat za składowanie odpadów –
sugerowane jest wykorzystywanie dotacji unijnych 
i rozpoczęcie budowy spalarni odpadów (docelowo 
około 80 sztuk), celem pozbycia się odpadów palnych, 
ponieważ, od 31 grudnia 2013 roku zacznie 
obowiązywać zakaz składowania odpadów 
komunalnych o kaloryczności większej niż 5 GJ/tona. 
Niestosowanie się do przepisu będzie skutkowało karami 
w wysokości – 260 000 Euro za dzień składowania.

Odpady biodegradowane do  unieszkodliwienia lub odzysku

po 31.12.2010 r. nie będzie 
mogło być składowanych:

2,56 mln ton

kompostowanych 
1,81 mln ton

WtE:

0,75 mln ton

około 7 instalacji WtE
(każda o mocy 

przerobowej około 200 
000 ton/rok)

po 31.12.2013 r. nie będzie 
mogło być składowanych:

3,91 mln ton

kompostowanyc
h:

2,54 mln ton

WtE:

1,0 mln ton

około 10 instalacji WtE
(każda o mocy przerobowej 

około 200 000 ton/rok)



Duży potencjał rynku polskiego, z uwagi na:
• 12 mln ton odpadów komunalnych rocznie,
• szeroko rozwinięta sieć ciepłownicza o właściwych parametrach,
• od kilkudziesięciu lat w spalarniach odpadów komunalnych 

w Szwecji stosowane są polskie kotły, które znakomicie 
współpracują ze stosowanymi technologiami,

• komponenty do oczyszczania i skraplania spalin sprowadzane są
z Polski,

• polskie firmy wykonują prace montażowe. 
Brakującym elementem jest świadomość i determinacja 

decydentów.

Cel - odpowiednie zagospodarowanie 12 mln ton odpadów, 
które energetycznie odpowiadają co najmniej węgla.
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