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• Dlaczego energetyka rozproszona ER? 

• Dlaczego ER z wykorzystaniem OZE? 

• Agroenergetyka jako ważny aspekt 

gospodarczy 

• Znaczenie systemów ORC w rozwoju 

energetyki rozproszonej? 

• Jakie są możliwości rozwoju energetyki 

rozproszonej w regionie? 
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   Według Grupy Roboczej 37-23 CIGRE (WG 37-

23) generacja rozproszona oznacza źródła  

o mocach nie przekraczających 50 – 100 MW, 

których rozwój nie jest planowany centralnie, nie 

podlegające też obecnie centralnemu 

dysponowaniu mocą, przyłączone najczęściej do 

sieci rozdzielczej. 



    EPRI (Electric Power Research Institute) z USA 

górną granicę mocy jednostek zaliczanych do 

generacji rozproszonej ustaliło na poziomie 50 MW 

    W: 

Nowej Zelandii jest to 5 MW 

Wielkiej Brytanii – 100 MW 

Szwecji – 1,5 MW, ale farmę wiatrową z 100 jednostkami 

po 1,5 MW nadal uważa się za obiekt realizujący 

wytwarzanie rozproszone 



Energetyka rozproszona 
 

a) małe (o mocy znamionowej do 50 – 150 MW) jednostki 

lub obiekty wytwórcze, przyłączane bezpośrednio do 

sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci 

elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniem 

kontrolno-rozliczeniowym) 

b) często produkujące energię elektryczną z energii 

odnawialnych lub niekonwencjonalnych 

c) równie często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 

Źródło: PIOTR BICZEL, JÓZEF PASKA, Hybrydowa elektrownia słoneczna z ogniwem paliwowym jako 

przykład wykorzystania w energetyce rozproszonej wielu źródeł energii pierwotnej w: 

ELEKTROENERGETYKA Nr 4/2003 (47) 



   Technologie wytwarzania energii stosowane  

w energetyce rozproszonej:  

• tradycyjne 

• technologie wytwarzania skojarzonego energii 

elektrycznej i ciepła  

• technologie wykorzystujące odnawialne źródła 

energii 

• ogniwa paliwowe i zasobniki energii 



Według mocy zainstalowanej: 

• Mikro energetyka (generacja) rozproszona (1 W – 5 kW) 

• Mała energetyka (generacja) rozproszona (1 kW – 5 MW) 

• Średnia energetyka (generacja) rozproszona (5 MW – 50 MW) 

• Duża energetyka (generacja) rozproszona (50 MW – 150 MW) 

Według zastosowanej technologii: 

• Odnawialna energetyka (generacja) rozproszona 

• Modułowa energetyka (generacja) rozproszona 

• Skojarzona energetyka (generacja) rozproszona 
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Odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące  

w procesie przetwarzania:  

a) energię wiatru 

b) promieniowania słonecznego 

c) geotermalną 

d) fal 

e) prądów i pływów morskich 

f) spadku rzek 

g) energię pozyskiwaną z biomasy 

h) biogazu wysypiskowego 

i) biogazu powstałego w procesach  odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych 

Prawo energetyczne 

USTAWA 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. 



    Biomasa — stałe lub ciekłe substancje 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które 

ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, 

odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 

leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich 

produkty, a także części pozostałych odpadów, 

które ulegają biodegradacji 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 14 sierpnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

Świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 

wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 

dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii 



Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii 

                   pierwotnej ogółem w UE i Polsce w latach 2001 - 2008 

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



Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej 

ogółem w wybranych krajach UE w latach 2004 i 2008 

Źródło: Energia ze  źródeł 

odnawialnych w 2009 r., 

GUS. 



Udział energii z biomasy stałej, wiatru i wody w ogólnym 

pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych 

Źródło: Energia ze  źródeł 

odnawialnych w 2009 r., 

GUS. 



Polska w dniu 10 listopada 2009 roku przyjęła uchwałę w sprawie polityki      

energetycznej Polski do 2030 roku. Znajdują się w nim m.in. cele związane  

z rozwojem odnawialnych źródeł energii, które to sprowadzają się m.in. do: 

 

a) wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika  

w latach następnych 

 

b) osiągnięciu w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji 

 

c) zwiększeniu stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie 

dostępnych surowcach 



56,8% 

14,6% 

11,9% 

10,8% 

2,7% 

2,1% 

1,1% 

60,6% 

13,9% 

11,3% 

8,2% 

2,1% 

2,6% 

1,2% 

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

Biomasa stała

Biopaliwa transportowe

Wiatr

Biogaz

Geotermia

Woda

Energia słoneczna

2020

2030

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

procentowy 

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa, 10 listopada 2009r. 



Jakie jest ekonomiczne i społeczne znaczenie 

energetyki rozproszonej w regionie? 





YY XR qc 


1

1

YR – całkowity dochód regionu 

YX – dochody uzyskiwane z eksportu 

c – krańcowa skłonność do 
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q – krańcowa skłonność do importu 

EXPORT BASE THEORY 

Poziom 
Wzrost 

dochodów 

Wzrost 

importu 

1 200 

2 180 20 

3 162 18 

4 145,80 16,20 

5 131.22 14,58 

6 118,10 13,12 

7 106,29 11,81 

… … 

Całkowit

y wzrost 
2000 200 

Dochód regionu 

Marginalna skłonność do 

importu  10% 



Źródło: P. Zarębski, Determinanty poziomu życia ludności wiejskiej a rozwój gospodarczy gmin województwa zachodniopomorskiego, 2008 

Agroenergetyka jako ważny 

aspekt gospodarczy 

Poziom rozwoju 

gospodarczego gmin  

woj zachodniopomorskiego 



A – przetwórstwo przemysłowe  

B – budownictwo 

C – handel i naprawy 

D – hotele i restauracje 

E - transport, gospodarka 

magazynowa i łączność 

F – pośrednictwo finansowe 

G – obsługa nieruchomości 

Źródło: P. Zarębski, Wpływ turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich na przykładzie woj. zachodniopomorskiego, w: Rola turystyki we 

współczesnej gospodarce i rozwoju regionów, Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, 2009. 

Zróżnicowanie rozwoju 

przedsiębiorczości w woj. 

zachodniopomorskim 
Gmina Mielno D, C, E, G, F 

Gmina Kołobrzeg  

D, C, B, G, F 

Gmina Ustronie Morskie 

D, C, B, A, E 



Pożądane kierunki rozwoju obszarów wiejskich 

 
• Rozwój przedsiębiorczości i zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej obszarów wiejskich 

• Rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury 

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

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

• Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych 





Cechy przyjęte do budowy syntetycznego 

miernika atrakcyjności inwestycyjnej 

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów 

wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z 

biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał biomasy 

energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika 

Koszalińska 2010. 
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Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy 

w: Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010. 



Jak wynika z danych statystycznych  

w mieście 87,4% mieszkań posiada 

centralnie ogrzewanie, natomiast na 

wsi udział ten jest znacznie mniejszy  

i wynosi tylko 67,9 %.  

 

Analiza przestrzenna pokazuje, że 

najlepiej sytuacja ze względu na 

system cieplny przedstawia się wokół 

dużych miast Szczecina i Koszalina  

a także w pasie nadmorskim 

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. 

zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał 

biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010. 



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: 

Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010. 



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał 

biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010. 



Źródło: P. Zarębski, Analiza zróżnicowania przestrzennego potencjału 

biomasy odpadowej jako element planowania wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w woj. zachodniopomorskim, w: Ekonomiczne 

uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, praca zb. pod 

red. B. Klepackiego, SGGW, Warszawa, 2009, s. 102-109. 

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. 

zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i 

lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, 

Politechnika Koszalińska 2010. 
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ORC - (nazwa została przyjęta od pierwszych liter angielskich 

słów ORGANIC RANKINE CYCLE). 

System ORC  Organic Rankine Cycle oparty jest na pracy 

turbogeneratora jak normalnej turbiny parowej 

przekształcającej energię cieplną w energię mechaniczną  

i wreszcie w energię elektryczną poprzez generator 

elektryczny.  

Zamiast pary wodnej, system ORC wykorzystuje parowanie 

cieczy organicznych, które charakteryzują się masą 

cząsteczkową wyższą niż woda, co prowadzi do 

wolniejszych obrotów turbiny i niższe ciśnienie i mniejszą 

erozję elementów metalowych. 



Jak działa system ORC? 

 

1. Źródło ciepła ogrzewa olej termiczny do wysokiej temperatury, zwykle 

około 300 ° C, w obiegu zamkniętym; 

2. Gorący olej termiczny przepompowany jest do modułu ORC w obiegu 

zamkniętym. Następnie podgrzany olej termiczny w odpowiednim 

układzie wymiennika ciepła (podgrzewacz i parownik) powoduje  

w systemie ORC wyparowanie organicznej cieczy roboczej; 

3.  Para organiczna wprawiając w ruch turbinę produkuje energię 

mechaniczną, dalej przetwarzaną na energię elektryczną przez 

generator; 

4.  Para jest następnie schładzana płynem w obiegu zamkniętym i skrapla 

się. Wody ogrzewa się do temperatury około 80 - 90 ° C i dalej jest 

wykorzystywana do różnych celów gospodarczych lub komunalnych; 

5.  Skroplony płyn organiczny jest wpompowany z powrotem do 

regeneratora w zamkniętym  obwodzie i cykl uruchomiany jest ponownie. 

 



Zalety systemu 

a) bardzo łatwy w eksploatacji i obsłudze 

b) mały hałas 

c) w pełni zautomatyzowany układ pracujący z minimalną ingerencją operatora  

i bardzo niskimi kosztami eksploatacji 

d) brak problemów związanych z korozją (z powodu używania nie powodujących 

korozji organicznych czynników) 

e) konstrukcja modułowa 

f) bardzo wysoka sprawność turbiny oraz całego układu 

g) brak kotła parowego i związanymi z tym problemami 

h) stosunkowo niskie ciśnienia panujące w układzie 

i) niskie mechaniczne obciążenie turbiny z powodu stosunkowo niskich obrotów 

turbiny 

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

używania przekładni mechanicznej 

k) długi czas „życia układu” 

 

  

 

 



MODUŁOWOŚĆ 

Moduły ORC aż do 500KW są dostarczane jako prawie gotowe do 

działania w postaci modułów. Wszystkie główne urządzenia  

i wyposażenie jak na przykład: wymiennik ciepła, pompy , turbina, 

generator, orurowanie, przewody, i inne pomocnicze wyposażenie 

są wstępnie zainstalowane co pozwala efektywnie i tanio 

przetransportować cały układ, a następnie podłączyć do sieci. 

 

 



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

 

http://www.gmk.info/


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

http://www.gmk.info/


http://www.gmk.info/popup_en.php


Źródła ciepła dla bloku ORC 



Przykład zastosowania odnawialnego źródła 

energii w technologii ORC  

w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA 



Czynnik grzewczy z kotła, jakim jest olej termalny, 

zasilający turbogenerator ORC o mocy cieplnej 7,3 MW 

i mocy elektrycznej 1,5 MW, produkcji włoskiej firmy 

Turboden 

 

Sprawność przemiany wynosi 79%,  

a zużycie paliwa - 124 kg/GJ 

Parametry emisji:  

NOx < 400 mg/m3,  

SO2 < 400 mg/ m3,  

CO < 170 mg/m3,  

pył < 100 mg/m3 

 

 



Własności eksploatacyjne: 

a) roczna produkcja ciepła - 190 000 GJ 

b) roczna produkcja energii elektrycznej - 10 800 MWh 

c) roczne zużycie biopaliwa - 30 800 t/rok (wartość opałowa 10,2 

MJ/kg) 

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

z lasu, zrębki wierzby energetycznej, trociny 

 



Budżet projektu zamknął się na poziomie 

5,5 mln euro 

 

Obliczona efektywność ekonomiczna 

projektu wykazuje, że zdyskontowany 

okres zwrotu wynosi 11 lat 



Opłacalność projektu zależy przede wszystkim od  

średniej, rocznej liczby godzin pracy oraz od ceny paliwa 

 

Atrakcyjność projektu wzrasta w przypadku, gdy istnieje 

zapotrzebowanie na ciepło poza okresem grzewczym lub 

w przypadku możliwości pozyskania taniego biopaliwa, np. 

jako produktu ubocznego powstającego w procesie 

produkcji 

 

W przypadku, gdy wspomniane warunki nie występują, 

opłacalność projektu należy i można zapewnić poprzez 

pozyskanie finansowania z udziałem dotacji 

 





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



Najczęściej dostarczane zrębki mają wilgotność na poziomie 45% co znacznie 

obniża ich wartość opałową do 10 MJ/kg. W celu wyznaczenia zapotrzebowania 

masy paliwa do uzyskania 2MW należy dodatkowo uwzględnić sprawność 

urządzenia co powoduje stratę energii 



Wierzba energetyczna 

Plony 15t/ha (45%) 

Wartość opałowa 10GJ/t 

Sprawność urządzenia 80% 

ORC 

2MW 

(7,2GJ) 

Przy ciągłej 

pracy 

urządzenia 

zapotrzebowan

ie 

energetyczne 

wynosi 

62208 GJ*a-1 

 

  

Zapotrzebowa

nie na 

wierzbę 

energetyczną 

74650 t  

499 ha  

499 
ha 

499 ha 

499 
ha 



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i 

lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010. 



Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną 

dostaw biomasy 

Na wielkość kosztów w przewozach towarowych wpływają 

takie czynniki jak:  

 

• odległość przewozu  

• urządzenia do załadunku i wyładunku 

• podatność przewozowa ładunku  

• rodzaj gałęzi i środka transportu  

• stopień wykorzystania środka transportu  

• wielkość pracy przewozowej i wielkość przedsiębiorstwa 

przewozowego 



Dostawy biomasy prowadzi się głównie za pomocą 

transportu samochodowego. Transportowana biomasa 

może mieć postać:  

• prasowaną (kostki i bale słomy),  

• sypką (trociny, zrębki, wióry, otręby, łuski, ziarno, 

granulaty luzem),  

• litą (deski, zrzyny tartaczne pręty wierzby),  

• pakowaną – przewóz na europaletach po 750, 800, 

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



Typ biomasy Typ transportu 

Słoma i siano 
Pzyczepy wielkogabarytowe (do 90 mp) baloty i sprasowane 

kostki słomy lub siana (pozwala to uzyskać ładowność około 10 t) 

Drewno lite, zrzyny tartaczne, 

tarcicę, pręty wierzby, 

ślazowca i miskanta 

Samochody z dźwigiem wyładowczym, pojemność ładunku 

wynosi około 48 mp 

Biomasa w postaci sypkiej 

(trociny z lasów i tartaków) 

Kontenerowce, które mieszczą dwa kontenery o łącznej 

pojemności 72 mp 

Ziarno, zrębki, a także 

granulaty drzewne 

Samochody dwuosiowe samowyładowcze otwarte (wywrotki) o 

pojemności ładunku 12 mp i maksymalnej ładowności 8–10 t 

Przewozy materiałów o małej gęstości nasypowej, takich jak biomasa, 

mogą być prowadzone w naczepach o dużych gabarytach, a względnie 

małej ładowności 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3. Rodzaj transportu ze względu na rodzaj biomasy 
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0,7 

0,42 

0,45 

0,60 
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0,33 
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0,19 
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Źródło: P. Zarębski, Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną dostaw biomasy 





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



Dlaczego energetyka rozproszona ? 
 

1. Są to rozwiązania konkurencyjne na rynku. Głównie nowe generacje 

źródeł wytwórczych średniej i małej mocy. Charakteryzują się 

względnie krótkim czasem budowy, mniejszym ryzykiem 

inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym (wysoka sprawność, mniejsze 

koszty przy pracy w skojarzeniu) 

 

2. Polityka rozwoju zrównoważonego zwiększyła zainteresowanie OZE  

i lokalnymi zasobami energetycznymi. Szereg dyrektyw Unii 

Europejskiej oraz programów  stymulujących rozwój inwestycji  

w oparciu o ER i OZE 

 

3. Procesy demonopolizacji i prywatyzacji w sektorze energetyki 

spowodowały zainteresowanie inwestorów budową źródeł o średniej  

i małej mocy, zlokalizowanych blisko odbiorców, co pozwala uniknąć 

części kosztów przesyłu i dystrybucji (dotyczy także ciepła) 



Dziękuję za uwagę 

 dr Patrycjusz Zarębski 

Politechnika Koszalińska 

Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej 

 Email: patrycjusz.zarebski@tu.koszalin.pl 


