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MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM EKSPERT-SITR Sp. z o.o. 
ul. Jana z Kolna 38 

75-204 Koszalin 
 



 

PROGRAM  SEMINARIUM  NAUKOWEGO 
  

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

 
Termin:  9 września 2010 r. 
Miejsce:   Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa,  

ul. Rakowiecka 32, Warszawa (były IBMER)  
 

 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 9.15 

Wprowadzenie 

 

dr Wiesław Golka 

(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach) 

9.15 – 10.30 

Energetyka a odnawialne źródła energii 

 

dr Wiesław Golka 

(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach) 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 

Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii 

 

dr inż. Bogdan Sedler 

(Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk” Instytut Polska Sieć Gospodarki Morskiej)    

12.15 – 12.45 Lunch  

12.45 – 14.15 

Powstanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych - niezbędny warunek 
rozwoju z wykorzystaniem zielonej energetyki odnawialnych źródeł energii 

 

dr inż. Bogdan Sedler 

(Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk” Instytut Polska Sieć Gospodarki Morskiej)    

14.15 – 15.45 

Układy technologiczne produkcji w skojarzeniu etanolu i energii elektrycznej 

oraz cieplnej 

 

mgr inż. Wojciech Krużewski 

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

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMINARIUM NAUKOWE  

INFORMACJE OGÓLNE  

9.09.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH 

Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

Seminarium naukowe w ramach projektu:

Upowszechnianie badań na temat odnawialnych źródeł energii 
oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru.

mgr inż. Wojciech Krużewski

9.09.2010, 
Warszawa
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Finansowanie:

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

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

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w 

zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych 

z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oraz wsparcie 

ochrony własności intelektualnej z tego obszaru na terenie 

kraju.

4

Cele szczegółowe
upowszechnienie i uświadomienie co do znaczenia 

prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie OZE,

podwyższenie wiedzy związanej z 
ochroną własności intelektualnej 

z zakresu OZE wśród 60 pracowników
jednostek naukowych 

(w tym 35% tj. 21 kobiet 
oraz 65% tj. 36 mężczyzn)

przedstawienie barier i sugestii 
rozwiązań we wdrażaniu 

wyników badań do praktyki 
w sektorach mogących wykorzystywać OZE
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Partner Projektu

Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów i 

Techników Rolnictwa Zarząd 
Główny w Warszawie
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Działania w projekcie:

Seminaria

Publikacja nt. 
osiągnięć 
z zakresu

OZE

Targi promocyjne

Szkolenia nt. ochrony 
własności 

intelektualnej 
z zakresu 

OZE

Wortal naukowo-
informacyjny

Zarządzanie i 
koordynacja 

realizacji 
projektu
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Seminaria

• W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 19 jedno-
dniowych otwartych seminariów naukowych na temat OZE 
mających na celu uświadomienie i popularyzację prac 
badawczo-rozwojowych z tego zakresu. Są skierowane do 
pracowników jednostek naukowych.

• Seminaria będą bezpośrednio transmitowane w Internecie na 

wortalu www.ozewortal.pl. Seminaria będą 

organizowane w całej Polsce, w zależności od 
zainteresowania. Informacje o seminariach będą publikowane 
na wortalu.

8

Targi promocyjne

Planowany jest także udział w targach promocyjnych mających na 

celu popularyzację OZE. Celem tego działania jest zaprezentowanie 
osiągnięć naukowych w obszarze OZE, prezentacja broszur 
naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie 
konsultacje i spotkania z uczestnikami zainteresowanymi OZE.

Będziemy m.in.:  POLEKO, Międzynarodowe Targi Ochrony 
Środowiska, Poznań, 23-26.11.2010
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Szkolenia nt. ochrony własności 
intelektualnej

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

 Szkolenia są przeznaczone dla 60 pracowników jednostek naukowych. 

 Tematyka będzie obejmować: głównie zakres ustawy Prawo własności 
intelektualnej, prawidłowość zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym 
omówienie procedury międzynarodowej), zagadnienia ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, marketing technologii, zarządzanie projektami 
innowacyjnymi, zasady finansowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
odnawialnych źródeł energii. 

 Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. Zajęcia 
będą prowadzone w przeważającej części w formie warsztatowej. Szkolenia 
zakończone zostaną egzaminem i certyfikatem.
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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:

www.ozewortal.pl

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

Publikacja nt. osiągnięć z zakresu OZE
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Grupa docelowa:
60 pracowników

jednostek
naukowych

35%
tj. 21 kobiet

65%
tj. 39 mężczyzn

12

Rezultaty projektu:
 19 seminariów

 570 materiałów na seminaria

 2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
każde

 4 edycje szkoleń dot. ochrony własności intelektualnej

 60 kompletów materiałów szkoleniowych

 1500 sztuk wydanej na zakończenie projektu  publikacji
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Rezultaty c.d.

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

Wortal już funkcjonuje pod adresem:
www.ozewortal.pl

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

publikacji oraz prezentacji. 

14

Czas realizacji projektu:

wrzesień 2010 r- grudzień 2011 r.

Zapraszamy pracowników jednostek 

naukowych z całej Polski do udziału w 

otwartych seminariach naukowych oraz 

szkoleniach.

http://www.ozewortal.pl/


Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert-Sitr Sp. z o.o.

Koszalin, ul. Jana z Kolna 38

75-204 Koszalin

(094) 342 25 81; 606 817 011

9.09.2010, 
Warszawa
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Warszawa, dnia 24.08.2010 r. 

Dr inż. Wiesław Golka 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 

Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku 

 

 

ENERGETYKA A ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII 

 

Wprowadzenie 
 

 Temperatura na naszej Ziemi jest ściśle powiązana ze stężeniem gazów cieplarnianych w 

atmosferze. Przy podwojeniu stężenia dwutlenku węgla w stosunku do roku 1900 (CO2 = 300 ppm), 

średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o ok. 2-6 °C. Przewiduje się, że nastąpi to około roku 2060 

(CO2 = 600 ppm), jeśli zostaną podjęte zdecydowane przeciwdziałania. Dwutlenek węgla uwalniany 

jest do atmosfery głównie w wyniku spalania zasobów kopalin, co następuje w procesach 

technologicznych produkcji energii cieplnej, elektrycznej czy mechanicznej. Energii potrzebujemy z 

roku na rok więcej. Do roku 2030 przewiduje się 60-procentowy wzrost zapotrzebowania na energię. 

Jednocześnie jednak staje się ona dobrem deficytowym. 

 Wyższe ceny energii, zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw i zmiany klimatu Europy, 

zmuszają nas do działań obronnych. Jedna z form takiej obrony jest wdrażanie zrównoważonego 

systemu energetycznego. System taki charakteryzuje się następującymi zasadami: 

• zaspokojenie potrzeb 

• bezpieczeństwo energetyczne 

• ochrona środowiska 

• konkurencyjność gospodarki 

 Różnice pomiędzy systemami: konwencjonalnym i zrównoważonym pokazano w tabeli 1. 

 

Tabela 1: Porównanie konwencjonalnego i zrównoważonego systemu energetycznego 
 

Konwencjonalny System Energetyczny Zrównoważony System Energetyczny 

Nacisk na wzrost PKB 
Nacisk na perspektywiczne cele ekonomiczne i 

środowiskowe 

Klasyczne rozwiązania technologiczne i 

organizacyjne 

Nowe technologie w zakresie wytwarzania i 

zarządzania 

Przewaga paliw kopalnych Wzrost wykorzystania OZE 

Zyski wynikające z działania na rynkach 

zmonopolizowanych 
Działania na rynkach konkurencyjnych 

Całkowite pomijanie kosztów zewnętrznych 
Rosnący nacisk na uwzględnianie kosztów 

zewnętrznych (strat środowiskowych) 

Działanie na rynku wewnętrznym chronionym 

przez państwo 

Działanie na rynkach międzynarodowych o 

jednakowych regułach konkurencji 

Źródło: Wach Edmund (2008) 

 

 W zrównoważonym systemie energetycznym węzłową rolę odgrywają odnawialne źródła 

energii (OZE).Ich rozwój i stopniowe eliminowanie źródeł kopalnych (węgiel, ropa, gaz) ma 

doprowadzić do redukcji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. W tabeli 2 przedstawiono 

wzrost stężenia gazów cieplarnianych w latach 1750-2000. 

Tabela 2: Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze 
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Nazwa gazu cieplarnianego Symbol 
Wzrost stężenia w atmosferze 

w latach 1750-200 [%] 

Dwutlenek węgla CO2 31 

Metan CH4 151 

Podtlenek azotu N2O 17 

Ozon O3 35 

Źródło: prezentacja A. Grzybek (2010) 

 

 Zadanie ograniczenia stężenia gazów cieplarnianych jest trudne, gdyż ma nastąpić przy 

równoczesnym wzroście produkcji energii. Na szczycie Rady Europejskiej, 8-9 marca 2008r. 

przyjęto plan działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczna Wspólnoty. W wyniku jego 

realizacji, ma zostać ograniczony wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2 °C powyżej 

poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszone zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną 

dostępnością do ropy i gazu. 

Przyjęto nowe cele dla UE (tzw. 3 x 20): 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020r. co najmniej o 205 w porównaniu do roku 

1990 

 racjonalizacja wykorzystania energii, a w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20% 

 zwiększenie udziału energii produkcyjnej z OZE do 20% (dla Polski – 15%) całkowitego 

zużycia średnio w UE w 2020 roku – osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w 

sprzedaży paliw transportowych w roku 2020. 

 Podobnie jak na całym świecie, postawiono więc w UE na zdecydowany rozwój energetyki 

odnawialnej. Rozwój ten może nastąpić m.in. poprzez realizację następujących zadań: 

 uzyskanie nowoczesnych, wysokowydajnych i tanich technologii produkcji energii elektrycznej 

i cieplnej z OZE; 

 wdrożenie tych technologii do praktyki 

 Powyższych zadań nie można zrealizować bez znacznego zaangażowania światowego 

potencjału B+R+W. W UE uruchomiono w tym celu szereg mechanizmów wspomagających, do 

których m.in. można zaliczyć następujące: 

 państwowe 

 fundusz termo-modernizacyjny; 

 fundusz ochrony środowiska; 

 budżet i środki samorządowe; 

 wspólnotowe 

 programy ramowe; 

 mechanizm wspólnych wdrożeń oraz zielonych inwestycji; 

 fundusz spójności oraz fundusze strukturalne; 

 programy operacyjne (infrastruktura i środowisko, innowacyjna gospodarka, kapitał ludzki); 

 dopłaty do upraw roślin energetycznych; 

 

 Rozwój energetyki odnawialnej na świecie. 

 

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in.:wiatr,słońce,wodę,biomasę biogaz, a także ciepło 

skumulowane w skorupie ziemskiej(źródła geotermalne).Znane dziś technologie , pozwalają 

uzyskiwać  z tych źródeł zarówno energię cieplną jak też elektryczną. 

W dotychczasowym rozwoju OZE poważną przeszkodę stanowiły 2 elementy: 
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 Wysokie koszty inwestycyjne 

Poważną przeszkodą w popularyzacji OZE są wysokie koszty początkowe w porównaniu z 

konwencjonalnymi cyklami paliwowymi, zwłaszcza że na ogół nie są w nich uwzględniane 

kategorie kosztów zewnętrznych. 

 Ryzyko innowacyjności. 

Technologie OZE podobnie jak inne technologie innowacyjne traktowane są przez 

inwestorów ,organy administracji i użytkowników w kategoriach podwyższonego ryzyka. 

Jest to typowy objaw braku zaufania do nowych idei, oraz braku dostatecznej wiedzy o 

aktualnym potencjale technicznym i ekonomicznym branży. 

 

W ostatnich latach obserwuje się szybki globalny wzrost produkcji energii. W roku 2009 nastąpił w 

stosunku do roku 2008 wzrost o 7%.Udział OZE w globalnej produkcji przedstawiono na rys.1. 

             

Rys. 1 Udział OZE w globalnej produkcji energii w 2008 r.

energia 

nuklearna

3%

paliwa kopalne

78%

OZE

19%

 
 

 Z 19-procentowego udziału OZE w globalnej produkcji energii, jednak aż 13% przypadało na 

tradycyjne formy produkcji energii cieplnej z biomasy, zużywanej głównie do gotowania i 

ogrzewania. Udział dużych elektrowni wodnych stanowił około 3,2%, biopaliwa - 0,6%, inne 

technologie o wyższym poziomie technicznym – około 2,1%. Bardzo znaczny postęp techniczny i 

wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, uzyskano w roku 2009. Odpowiednie liczby 

przedstawiono w tabeli 3. 

 Moc elektryczna zainstalowana na koniec 2009r. w skali globalnej wyniosła dla OZE 1230 GW 

i stanowiła ok. 
1
/4 energii ogółem (ok. 4800 GW). W tabeli 4 przedstawiono podział tej mocy na: 

świat, kraje rozwijające się, EU-27, oraz czołówkę 6 krajów, ze wskazaniem rodzajów źródeł 

energii. 
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Tabela 3: Zainstalowana energia ze źródeł odnawialnych na koniec 2009r. 
 

Lp. Rodzaj energii 
Jednostka 

miary 

Energia dodana w 

roku 2009 

Stan na koniec 

2009r. 

1. Energia elektryczna 

1.1. Energia wiatru 

1.2. Małe hydroelektrownie <10 MW 

1.3. Biomasa 

1.4. Ogniwa fotowoltaiczne 

1.5. Energia geotermalna 

1.6. Energia słoneczna 

1.7. Energia oceaniczna (przypływy) 

1.8. Hydroelektrownie (wszystkie 

wielkości) 

GW 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

 

-"- 

 

38 

2-4 

2-4 

7 

0,4 

0,2 

---- 

 

31 

 

159 

60 

54 

21 

11 

0,6 

0,3 

 

980 

2. Energia cieplna 

2.1. Spalanie biomasy 

2.2. Kolektory słoneczne 

2.3. Energia geotermalna 

GW 

-"- 

-"- 

GW 

 

• 

35 

• 

 

270 

180 

60 

3. 

 

3.1. Produkcja etanolu 

3.2. Produkcja biodiesla 

bilans litrów 

w roku 

-"- 

 

9 

5 

 

76 

17 

 

Tabela 4: Odnawialna energia elektryczna zainstalowana na koniec 2009r. [GW] 
 

Technologia Świat 

Kraje 

rozwijające 

się 

EU-27 Chiny USA Niemcy Hiszpania Indie Japonia 

Energia wiatru 159 40 75 25,8 35,1 25,8 19,2 10,9 2,1 

Małe 

hydroelektrownie 

<10 MW 

60 40 12 33 3 2 2 2 4 

Biomasa 54 24 16 3,2 9 4 0,4 1,5 0,1 

Sieci energii PV 21 0,5 16 0,4 1,2 9,8 3,4 0 2,6 

Energia 

geotermalna 
11 5 0,8 0 3,2 0 0 0 0,5 

Energia 

słoneczna(CSP) 

skoncentrowana 

0,7 0 0,2 0 0,5 0 0,2 0 0 

Energia oceanów  

(elektrownie 

pływowe) 

0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0 

Razem (tylko małe 

hydroelektrownie 
305 110 120 62 52 42 25 14 9 

Wszystkie 

hydroelektrownie 
980 580 127 197 95 11 18 37 51 

Ogółem 1230 650 246 226 144 51 41 49 56 

 Źródło: Renewables 2010 Global Status Report 
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 Jak wynika z powyższej tabeli największy potencjał energetyczny w dużych 

hydroelektrowniach posiadają kraje rozwijające się, a następnie Chiny, USA i Japonia a także 

Kanada i Brazylia. 

Chiny i USA znajduj a się nadal na czele jeśli pominiemy duże hydroelektrownie. Wśród 

czołowych producentów energii z OZE znajdą się wówczas także Niemcy i Hiszpanie. Chiny 

zawdzięczają swoją wysoką pozycję licznym małym hydroelektrowniom oraz siłowniom 

wiatrowym. 

W dalszym ciągu opracowania przedstawiono bardziej szczegółowo rozwój energetyki 

światowej na bazie wybranych odnawialnych źródeł energii: wiatru, biomasy, wody, ogniw 

fotowoltaicznych. 

 

Energia wiatrowa 

 

Pomimo światowego kryzysu ekonomicznego, nowe instalacje energii wiatrowej osiągnęły w 

roku 2009 rekordową wielkość 38 GW mocy. Jest to o 41% więcej niż w roku 2008. Globalna moc 

zainstalowana osiągnęła 159 GW. 

Największy wzrost odnotowano w Chinach (13,8%) i USA (10%). 

W ciągu 10 ostatnich lat ilość instalacji wiatrowych mierzona w jednostkach mocy 

zainstalowanej, wzrosła 10 krotnie. Ilustruje to rys. 2. Czołowych 10 producentów z energii 

wiatrowej pokazano na rys. 3. 

 

 

Rysunek 2. Przyrost globalny mocy zainstalowanej z siłowni wiatrowych w latach 1996 – 2009 
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Rysunek 3. Moc z elektrowni wiatrowych zainstalowana do końca 2009 r. u 10-ciu czołowych 

producentów na świecie 
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Jak widać z wykresu, wśród kontynentów czołową rolę w energetyce wiatrowej odgrywają: 

Ameryka Północna, Europa i Azja. Kilka krajów europejskich zaspakaja w znacznej części swoje 

potrzeby energetyczne energią wiatrową. Wg danych z 2009 r. należą do nich m.in.: 

 Dania  – 20,0% 

 Hiszpania  – 14,3% 

 Portugalia  – 11,4% (2008 r.) 

 Irlandia  – 9,3% (2008 r.) 

 Niemcy  – 6,5% 

Są to kraje nadmorskie, gdzie panują najlepsze warunki do uruchamiania siłowni wiatrowych. 

Aktualnie nowe inwestycje są projektowane w Afryce: Kenia, Tanzania, Etiopia oraz w Ameryce 

Południowej: Argentyna, Peru, Urugwaj. Należy więc przypuszczać, że energia wiatrowa będzie 

wkrótce liczącym się źródłem energii na świecie. 

 

Biomasa 

 

Biomasa oceniana jest aktualnie jako największe źródło energii odnawialnej na świecie. Szacuje się, 

że stanowi ona około 14% energii pierwotnej. Na rys. 4 przedstawiono schematycznie główne źródła 

pochodzenia biomasy oraz produkty energetyczne, jakie można z niej wyprodukować. 

W ostatnich latach wzrasta udział biomasy w produkcji energii. Dotyczy to zwłaszcza grupy krajów 

europejskich i części krajów rozwijających się, w tym Chin oraz Indii. Globalnie na koniec 2009 r. 
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zarejestrowano moc 54 GW. W roku 2007 wyliczono, że ponad 34% energii elektrycznej z biomasy 

stałej wygenerowano w krajach OECD co stanowiło 42 TWh energii. 

Drugim dużym producentem OECD okazała się Japonia – 16 TWh, a trzecim Niemcy – 10 TWh. 

W Niemczech i Wielkiej Brytanii szybko wzrasta wielkość energii wygenerowanej przez 

współspalanie biomasy roślinnej. Dotyczy to właściwie całej UE (5). 

 

Rys. 4. Surowce energetyczne i produkty rynkowe pozyskiwane z biomasy. 

 
 

Energia z biomasy wzrasta także znacząco w kilku rozwijających się krajach takich jak: 

Brazylia, Kostaryka, Indie, Meksyk, Tanzania, Tajlandia i Urugwaj. W Chinach nastąpił 14% 

przyrost energii z biomasy i osiągnął 3,2 GW. Plany przewidują dalszy wzrost – do 30GW w roku 

2020. Indie wygenerowały w roku 2008 1,9 TWh energii elektrycznej ze stałej biomasy. 

Są to tylko wybrane przykłady pokazujące wzrost zainteresowania biomasą na świecie, jako 

źródłem energii odnawialnej. Postęp ten dotyczy nie tylko produkcji energii elektrycznej ale także 

cieplnej oraz biopaliw. 

Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu jest najbardziej rozpowszechnione w krajach 

OECD (30 TWh w roku 2008). Ale także inne rozwijające się kraje produkują energię elektryczną na 

bazie biogazu. Należą do nich: Malezja i Tajlandia, która prawie dwukrotnie zwiększyła swój 

potencjał energetyczny w roku 2009 (około 51 MW). 

 

Energia wody 

 

Hydroelektrownie dostarczyły około 16% globalnej energii elektrycznej w 2008 roku. 

W przybliżeniu 31 GW mocy przybyło w roku 2008 oraz prawie 31 GW – w roku 2009. Większy 

przyrost odnotowały tylko elektrownie wiatrowe. 

Największy przyrost energii z wody odnotowały Chiny podwajając w latach 2004 – 2009 

wielkość mocy zainstalowanej. W roku 2009 dodały 23 GW kończąc ten rok z 197 GW. Stany 

Zjednoczone osiągnęły 81 GW, Brazylia – 76 GW, Kanada – 74 GW na koniec 2008 r. plus 4 GW 

na początku roku 2010 r. 
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W Europie w ciągu 2009 roku znacznie wzrosła moc zainstalowana w wielu krajach, a 

szczególnie: 

 Norwegia  – 270 MW 

 Wielka Brytania – 100 MW  

 Słowenia  – 43 MW 

 Austria  – 525 MW (w elektrowniach pompowo – szczytowych) 

Znaczny rozwój małych i dużych elektrowni wodnych następuje w krajach rozwijających się 

takich jak: Indie, Malezja, Rosja, Turcja, Wietnam i wiele innych. 

W skali globalnej, jak podano w tabeli 3 moc zainstalowana w hydroelektrowniach na koniec 

2009 r. wynosiła 980 GW, z czego w małych hydroelektrowniach (poniżej 10 MW) – 60 GW. 

 

Ogniwa fotowoltaiczne 

 

Energia elektryczna z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych produkowana jest w ponad 

100 krajach. Jest to skutek znacznego postępu technologicznego na świecie, co w efekcie przynosi 

znaczne zmniejszenie kosztów produkcji. W latach 2004 – 2009 średnioroczny przyrost mocy 

elektrycznej wyniósł około 60%. Szacunkowo około 7 GW mocy zainstalowanej (podłączonej do 

sieci), przybyło w roku 2009 dając moc 21 GW. Do tego około 3 – 4 GW było niepodłączone do 

sieci. 

Sześciu czołowych producentów energii elektrycznej z zastosowaniem ogniw PV pokazano na rys. 5. 

 

Rysunek 5. Udział czołowych 6-ciu krajów w produkcji globalnej energii elektrycznej z ogniw PV 

Inne 4%Inne państwa UE 

7%

Korea Południowa 

2%

Włochy 5%

USA 6%

Japonia 13%

Hiszpania 16%

Niemcy 47%
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Z analizy przedstawionych materiałów wynika, że najbardziej dynamicznie rozwijającymi się 

źródłami energii odnawialnej w przypadku energii elektrycznej, są: woda, wiatr biomasa. W 

ostatnich latach na skutek postępu technologicznego, szybko rozwija się energetyka na bazie ogniw 

PV. 

        Energia cieplna bazuje przede wszystkim na spalaniu biomasy i kolektorach słonecznych. 

Znaczący rozwój uwidocznił się w produkcji energii z biomasy przetwarzanej na biogaz. W krajach 

gospodarczo rozwiniętych początkowo rola biogazowi polegała na utylizacji uciążliwych odpadów 

rolniczych. Wraz z rozwojem bardziej zaawansowanych technologii, skupiono się na 

wykorzystywaniu biogazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej z dostępnych substratów. 

Okazało się, że biogazownie należą do najbardziej wydajnych instalacji. Przy generatorach o 

podobnej mocy, biogazownia w ciągu roku wytwarza 4 x więcej energii od siłowni wiatrowej. 

Należy się więc liczyć z tym, że w najbliższych latach wydatnie wzrośnie produkcja biogazu a także 

prace nad doskonaleniem technologii instalacji kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej z biogazu. 

 

Energetyka odnawialna w Polsce. 

Polska swój cel w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przyjęła na 

mocy traktatu akcesyjnego, zobowiązując się że w roku 2010, w krajowym bilansie zużycia energii 

elektrycznej brutto 7,5% energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie 

UE przyjęły cele w zakresie OZE na mocy dyrektywy unijnej 2001/77/WE. Jest to tzw. cel 

indykatywny. Cel obligatoryjny dla Polski, to 15% energii z OZE w roku 2020. 

Tymczasem w sierpniu 2010r. szacowano [x] stan realizacji celu indykatywnego na ok. 70%. 

Udział energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto wyniósł ok. 5,5%. 

Wszystkie źródła OZE wygenerowały około 8,6 TWh energii elektrycznej, przy zużyciu energii 

elektrycznej brutto na poziomie 199 TWh. 

Większość energii z OZE pochodzi z dużych systemowych elektrowni stosujących 

współspalanie. Współspalanie biomasy z węglem w elektrowniach systemowych i w 

elektrociepłowniach stanowi w Polsce 4,2 TWh. Ponadto z elektrowni wodnych mamy 2,4 TWh a z 

wiatru – 1 TWh energii elektrycznej. Spełnienie celu obligatoryjnego (15% w roku 2020) unijnej i 

krajowej polityki energetycznej wymaga więc bardzo przyspieszonego rozwoju wszystkich rodzajów 

źródeł energii odnawialnej. Na rys. 6 przedstawiono jak kształtowała się w Polsce produkcja energii 

elektrycznej z OZE w latach 2004-2008. 

 

Rys.6  Produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce w latach 2004-2008 [%] 
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Z przedstawionych na rysunku danych wynika, że najmniejszy udział OZE w produkcji 

energii przypada na wiatr i biogaz. Jednakże w ostatnich 2 latach największy przyrost mocy 

zainstalowanej z OZE, odnotowano właśnie z siłowni wiatrowych. Widać to zresztą gołym okiem 

podróżując po Polsce. Postęp w przyroście mocy instalowanej z OZE w latach 2005-2010 

przedstawiono dla głównych źródeł OZE w tabeli 5. 

 

Tabela 5: Moc zainstalowana OZE w latach 2005-2010 w Polsce 

Lp. Rodzaje OZE 

Moc zainstalowana [MW] 

 

2005 2006 2007 2010 

1. Biomasa 189,8 252,8 255,0 252,4 

2. Biogaz 31,9 36,8 46,0 

69,2 (stan 

we wrześniu 

2009r.) 

3. Wiatr 83,3 176,0 269,0 1005,5 

4. Woda 921,7 929,4 934,0 946,7 

5.  Suma  1226,7 1395,0 1504,0 2273,8 

 Źródło: PIGEO (2010r.), A. Grzybek – prezentacje (2010r.) 

                   

W produkcji biogazu Polska zajmuje w UE miejsce pod koniec drugiej dziesiątki, pomimo że 

szeroko zakrojone prace badawcze i wdrożeniowe (patrz prace IBMER), prowadzono już w latach 

60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Później, zostały jednak zahamowane i produkcja biogazu jest 

obecnie w Polsce, pomimo dużego potencjału słabo rozwinięta. W roku 2009 rząd przyjął program 

„Rozwój biogazowni rolniczych”, zakładając przy odpowiedniej pomocy finansowej, że do 2020 

roku w każdej gminie powstanie przynajmniej jedna biogazownia. 

 

2.3. Podsumowanie 

Reasumując, przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że zarówno w skali 

globalnej jak też europejskiej, w ostatnich paru latach dokonuje się olbrzymi postęp w produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych. W niniejszym opracowaniu nie rozwinięto dostatecznie tematów 

dotyczących takich źródeł energii odnawialnej jak geotermia, energia fal pływów morskich, pompy 

ciepła kolektory słoneczne, biopaliwa i szereg jeszcze innych. Będzie o nich mowa w innych 

bardziej szczegółowych opracowaniach prezentowanego cyklu wykładów. Na zakończenie 

przedstawię jeszcze jak Polska prezentuje się ze swoimi zobowiązaniami dotyczącymi rozwoju OZE, 

na tle wybranych krajów UE, OECD i innych krajów rozwijających się. Informacje na ten temat 

przedstawiono w tabeli 6. 

 

Tabela 6: Udział wybranych krajów w produkcji energii z OZE w 2008r. oraz docelowo w  

                Przyszłości 

 

Kraj/region 
Energia pierwotna (%) 

 

Energia finalna (%) 

 

w roku 2008 w przyszłości w roku 2008 w przyszłości 

Świat     

UE-27     

Austria 29,0  28,5 34 do r. 2020 

Bułgaria 5,1  9,4 16 do r. 2020 

Czechy 4,9 8,6-10,0 do r.2020 7,2 13,0 do r. 2020 
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Dania  18,0 20,0 do r. 2011 18,8 30 do r. 2025 

Finlandia 25  30,5 38 do r. 2020 

Niemcy 8,1 

4 do r. 2010 

18 do r. 2020 

50 do r. 2050 

8,9 18 do r. 2020 

Portugalia  17,6  23,2 31 do r. 2020 

Szwecja 32,0  44,4 49 do r. 2020 

Polska 5,8 14 do r. 2020 7,9 15 do r. 2020 

Anglia 2,6  2,2 15 do r. 2020 

Albania  18 do r. 2020   

Korea Południowa 2,4 4,3 do r. 2015   

Chiny 9,9 10 do 2010  15 do r. 2020 

Fidzi     100 do r. 2013 

Palestyna    20 do r. 2012 

Tonga    100 do r. 2013 

Uganda  61 do r. 2017   

 

Jak widać zobowiązania Polski na tle innych krajów nie są ani kompromitująco niskie, ani też 

w porównaniu np. z krajami skandynawskimi czy Fidzi, zbyt wysokie. W bardzo dużym 

uproszczeniu rozwój produkcji OZE w Polsce, dla poszczególnych jej rodzajów można by określić 

następująco: 

 

Energia elektryczna: 

■ Energia wiatrowa – oczekiwany jest duży przyrost mocy zainstalowanej. 

■ Biomasa – przede wszystkim układy biogeneracyjne, wykorzystanie odpadów komunalnych oraz 

plantacji roślin energetycznych. 

■ Biogaz – szybki rozwój biogazowni rolniczych, szersze wykorzystanie biogazu ze składowisk 

odpadów. 

■ Energetyka wodna – rozwój przede wszystkim małych elektrowni wodnych. 

■ Fotovoltaika – postęp technologiczny (zastąpienie płytek krzemowych innymi materiałami) 

spowoduje szybki rozwój tego źródła energii. 

■ Gazotermia – w miarę rozwiązań technologicznych. 

 

Energia cieplna: 

■ Biomasa – przede wszystkim układy kogeneracyjne. 

■ Geotermia – w tym pompy ciepła - oczekiwany szybki rozwój. 

■ Korektory słoneczne – oczekiwany bardzo duży rozwój. 
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Układy technologiczne produkcji 

w skojarzeniu etanolu i energii 

elektrycznej oraz cieplnej. 

mgr inż. Wojciech Krużewski

PLAN PREZENTACJI:

• Układ technologiczny produkcji etanolu, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz nawozów rolniczych 
(produkcja z substratów skrobiowych);

• Układ technologiczny produkcji etanolu i energii z 
celulozy.

• Biogazownia zintegrowana z gorzelnią rolniczą oraz 
system przetwórstwa ziół. 

WYBRANE UKŁADY:
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Układ technologiczny produkcji etanolu, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz nawozów rolniczych 

(substraty skrobiowe)

Planowane przedsięwzięcie to zintegrowane ze sobą cztery
systemy technologiczne:

ELEMENTY UKŁADU:

– Gorzelnia (modernizacja);

– Biogazownia (instalacja termiczno-fizycznej obróbki,
fermentery, zbiornik biogazu);

– Laguny (magazynowanie masy pofermentacyjnej i hodowla
glonów);

– Linia technologiczna produkcji nawozów.

Ten układ technologiczny został zgłoszony 

do Urzędu Patentowego RP jako: „Sposób 

wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej,

nawozów i/lub pasz oraz etanolu z płodów 

rolnych i odpadów poprodukcyjnych 

w przemyśle rolno- przetwórczym” i 

zarejestrowany pod numerem P385950.
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PRZYKŁADOWY PROJEKT
Moc elektryczna agregatów kogeneracyjnych wynosi

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

sieci elektroenergetycznej, a pozostałe 0,4 MWe

zostanie wykorzystane na potrzeby własne (3 240

MWeh/r).

Zakup energii elektrycznej z zakładów Energetycznych

będzie wynosił (rocznie):

zuzycie; 2 138 +910+1 030= 4 078 MWeh-3 240 MWeh

etanol energia laguny1.jpg
etanol energia laguny1.jpg
etanol energia laguny1.jpg
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Założenia produkcyjne

Surowce do produkcji:

• Żyto;

• Kukurydza;

• Inne. 
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GORZELNIA (dane roczne)

Ziarno zbóż 39 107,0 Mg

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia własnego 76 687,0 m
3

Enzymy 19,8 Mg

Pożywki mineralne 0,8 Mg

Kwas siarkowy (98%) 8,1 Mg

Wodorotlenek sodu 4,9 Mg

Drożdże 1,6 Mg

Środki dezynfekująco-myjące i inne 0,4 Mg

Para technologiczna- źródło energii spaliny z 

agregatów kogeneracyjnych i ze spalania części 

biogazowni

36 500 Mg

Zużycie energii elektrycznej 2 138 MWeh

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

Produkcja spirytusu surowego-powyżej 88% etanolu 11 827 000dm
3

BIOGAZOWNIA (dane roczne)

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

Słoma zbóż 6 000 Mg

Zużycie energii elektrycznej 910 MWeh

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

Sprzedaż do zakładów Energetycznych (1,1 MWex8100h) 8 910 MWeh

Produkcja energii cieplnej- w całości zużyta na potrzeby własne 
zakładu 13 000 MWe
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PRODUKCJA GLONÓW I WYTWARZANIE NAWOZÓW (dane roczne)

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji o zawartości ok. 1,5% 

s.m.-312 m3/d) 105 000 m3

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny
6 500 Mg

Nawozy mineralne (uzupełnienie składników pokarmowych)
300 Mg

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

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

Ilość nawozów organicznych po wysuszeniu (frakcja stała masy 

pofermentacyjnej + glony) ok. 80% s.m.
13 100 Mg

Dolomit –komponent nawozów organicznych
1400 Mg

Zużycie energii elektrycznej 1 030 MWeh

Wielkość produkcji, zużycie surowca 

skrobiowego w skali roku:

– Wielkość produkcji alkoholu:

• roczna 10 560 000 dm3 100%

• miesięczna 990 000 dm3 100%

• dobowa 33 000 dm3 100%

• godzinowa 1 500 dm3 100%

– Zużycie surowca (Zboże o średniej wydajności 27
dm3 100%/ 100kg)

• roczne 39 107 200 kg

• miesięczne 3 666 300 kg

• dobowe 122 210 kg

• godzinowe 5 555 kg
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Produkcja nawozów
Opcjonalnie z masy pofermentacyjnej i masy glonowej po 

odwodnieniu produkowane będą nawozy organiczno-

wapienne. 

Przypuszczalny skład chemiczny nawozu o zawartości 

ok. 50% s.m.

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

zasobny w wapń i magnez oraz azot i fosfor.

nawozy.pdf
nawozy.pdf
nawozy.pdf
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Uproszczona analiza ekonomiczna

PRZYCHODY: Ilość (roczna) Cena jednostkowa Kwota (PLN/rok)

sprzedaż energii z OZE 8910 MWh 400PLN/MWh 3.564.000

Sprzedaż zielonych certyfikatów 3240 MWh 250 PLN/MWh 810.000 

Sprzedaż spirytusu 11.827.000 l 2,00 PLN/l 21.120.000 

KOSZTY ESPLOATACYJNE

energia elektryczna 838 MWh 300 PLN/MWh 254.400 

Materiały:

Ziarno zbóż 39.000 t/rok 500 PLN/t 141.750 PLN/rok

Inne materiały (enzymy, wodorotlenek 
sodu, 

400.000 PLN
substancje dezynfekująco- myjące)

Koszty wynagrodzeń: 15 etatów śr. 2538 PLN/m-c 468.000 PLN/rok

ubezp. społeczne, inne świadczenia 
stanowiskowe - 22% wysokości 

wynagrodzenia
87.120

Pozostałe koszty rodzajowe:

koszty remontu i konserwacji- ok.. 1,5% 
nakładów inwestycyjnych 390.000

Układ produkcji etanolu i energii 

z celulozy- paliwa II generacji
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Ideowy schemat skojarzenia systemów technologicznych przedsięwzięcia

Gorzelnia

Biogazownia

Agregat 

kogeneracyjny

Surowce

celulozowe

Wywar

gorzelniczy

Masa

poferme-

-ntacyjna

Separacja, suszenie,

Nawozy (opcjonalnie)

Biogaz

Energia elektryczna

etanol z celulozy.pdf
etanol z celulozy.pdf
etanol z celulozy.pdf
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Surowiec do produkcji spirytusu:

• słoma, 

• topinambur, 

• sorgo 

Założenia produkcyjne dla przykładowego projektu

Założenia w tej technologii są identyczne jak w 

poprzedniej, różnicę stanowią jedynie substraty do 

produkcji alkoholu w gorzelni:

słoma, topinambur, sorgo- 39 107,0 Mg/rok

oraz do produkcji biogazu:

kiszonka sorga- 6000 Mg/ rok
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Nawozy

Tak samo jak w poprzedniej technologii, możliwa jest 

opcjonalna produkcja nawozów organiczno- wapiennych 

z masy pofermentacyjnej oraz masy glonowej. 

Koszty eksploatacyjne PLN 17 987 550,00

amortyzacja 7% PLN 3 381 000,00

koszty energii PLN 301 680,00

koszty materiałów PLN 12 251 750,00

słoma zbóż PLN 1 200 000,00

Topinambur - zielona masa PLN 2 800 000,00

Topinambur - bulwy PLN 2 430 000,00

Sorgo PLN 4 800 000,00

kiszonka z sorgo PLN 480 000,00

kwas siarkowy (98%) PLN 141 750,00

inne materiały (enzymy, wodorotlenek sodu, drożdże, środki 

dezynfekujące-myjące) 
PLN 470 000,00

Usług obcych PLN 400 000,00

Podatki i opłaty PLN 720 000,00

Wynagrodzenia W-I-18 osób, W-II-16 osób PLN 396 000,00

Ubezpieczenia społecznych i inne świadczenia PLN 87 120,00

pozostałe koszty rodzajowe PLN 450 000,00

Wartości sprzedanych towarów i materiałów PLN 0,00
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Kapitał obrotowy jedn. 3 874 192,50 3 552 045,83

Zapasy (wielkość ta stanowi 2-miesiączną wartość 

rocznego kosztu zakupu energii i materiałów)

PLN 2 092 238,33 2 083 958,33

Należności (stanowią 1-miesięczna wartość łącznych 

przychodów)

PLN 2 999 166,67 2 727 500,00

Zobowiązania krótkoterminowe (wielkość ta stanowi 1-

miesieczna wartość łącznych kosztów działalności 

operacyjnej)

PLN 1 217 212,50 1 259 412,50

Zysk z działalności operacyjnej PLN 18 002 450,00 14 488 050,00

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

NPV PLN 70 207 258,58 54 012 284,86

IRR % 37,90% 33,38%

Okres zwrotu inwestycji ilość 

lat

3 lata i 9 miesięcy 4 lata i 1 miesiąc

Zintegrowany system produkcji etanolu i energii ze źródeł odnawialnych z 

wytwarzaniem wyciągów ziołowych.



13

Zintegrowany system wytwarzania wyciągów 

ziołowych według zastrzeżenia 1, znamienny 

tym , że do procesu ekstrakcji wyciągów 

ziołowych używa się bezpośrednio z 

gorzelni rolniczej etanolu w postaci 

gorzelniczej, przy czym surówka ta może być 

produkowana z dowolnych surowców 

roślinnych (ziarno zbóż i kukurydzy, rośliny 

okopowe, surowiec lignocelulozowy), odpady i 

produkty uboczne z przemysłu rolno-

spożywczego  np. serwatka).

ZAŁOŻENIE

zioła.pdf
zioła.pdf
zioła.pdf
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Przedstawiony układ technologiczny został zgłoszony do 

Urzędu Patentowego RP, który oznaczono numerem P385950. 

Elementem wprowadzenia nowoczesności będzie budowa

systemu utylizacji i zagospodarowania wywaru poprzez jego

energetyczne wykorzystanie.

Wiąże się to z modernizacją istniejących linii technologicznych

w gorzelniach rolniczych. Zakres prac modernizacyjnych obejmie

przebudowę i rozbudowę istniejących węzłów produkcyjnych, a

mianowicie: uwodnienia skrobi, zacierki, destylacji,

zagospodarowania wywaru.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona zostanie

wydajność gorzelni, a w efekcie zmniejszenie zużycia energii

cieplnej oraz zmniejszenie zużycia wody procesowej o około

50%, a także nastąpi obniżenie kosztów produkcji destylatu

rolniczego.

Proces technologiczny w zmodernizowanej gorzelni będzie

rozwiązaniem bezściekowym.
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Dwutlenek węgla

Wdrażane zostaną technologie umożliwiające częściowe

wykorzystanie (do 40%) emitowanego dwutlenku węgla.

Wyprodukowana w ten sposób biomasa stanowić może surowiec

do produkcji pasz, nawozów czy biogazu. W sposób

zintegrowany oraz w skojarzeniu będzie utylizowany i

wykorzystywany gospodarczo wywar, co pozwoli odzyskując

jednocześnie odpadową energie cieplną powstającą zarówno w

procesie produkcji spirytusu jak i w agregacie kogeneracyjnym

napędzanym biogazem lub etanolem (produkcja energii elektrycznej

i cieplnej). Odzysk tej energii umożliwia wyeliminowanie emisji

pyłów i zanieczyszczonych gazów odlotowych.

Innowacyjnym przedsięwzięciem będzie dostosowanie

instalacji produkującej aktualnie etanol do produkcji

butanolu na etapie fermentacji i destylacji. Produkcja

butanolu w drodze fermentacji jest bardzo podobna do

etanolu. Fermentacja ta odbywa się z udziałem bakterii

Clostridium Acetobutylicum. Bakteria ta jest w stanie

przetworzyć wiele różnych surowców, w tym słomę i inne

materiały zawierające celulozę (Lis K, 2008), co otwiera

nowe możliwości badań rozwojowych

charakteryzujących się elementami nowoczesności.
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Cechy charakterystyczne
Proponowany do badań sposób wytwarzania energii elektrycznej,

cieplnej, nawozów i / lub pasz oraz etanolu z płodów rolnych i

odpadów poprodukcyjnych w przemyśle rolno-przetwórczym

charakteryzuje się:

• Przetwarzaniem surowców w odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu co 

będzie miało wpływ na jakość produktu,

• Niskim zużyciem energii (zmniejszenie zużycia energii cieplnej o około 40% 

w stosunku do dotychczas stosowanych technologii w gorzelnictwie),

• Mniejszym zużyciem wody procesowej,

• Energetycznym wykorzystaniem wywaru,

• Automatyzacją przepływu wywaru,

• Automatyzacją całego procesu,

• Uzyskaniem efektu synergii wynikającej m.in. ze skojarzonego wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej oraz odzysku energii cieplnej z procesów technologicznych w 

gorzelni,

• Bezodpadowym procesem produkcji (z wyjątkiem C02, który uważany był za gaz 

obojętny, a obecnie traktowany jest jak odpad ).W przypadku zastosowania opcji z 

zagospodarowaniem C02 poprzez wbudowanie go w masę zieloną glonów lub roślin 

emisja C02 zmniejszy się co najmniej o 40%

• Zwiększeniem ilości biomasy w wyniku jej produkcji (glony, rośliny) z wykorzystaniem 

odpadowego C02 powstającego w gorzelni w procesie fermentacji i w gazach 

odlotowych (spalinach) z silnika kogeneracyjnego napędzanego biogazem

• Likwidacją tradycyjnej kotłowni w gorzelni, opalanej gazem ziemnym w związku z 

wykorzystaniem ciepła odpadowego z agregatów kogeneracyjnych (z chłodzenia 

silnika i ze spalin) ;

• Odbiorem ciepła odpadowego powstającego w procesach technologicznych gorzelni i 

ponownego jego wykorzystania w procesach technologicznych całego 

zintegrowanego systemu.

• Wysokim bezpieczeństwem procesowym.
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Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert- Sitr Sp. z o.o.
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Projekt: 
Upowszechnienie badań na temat 

odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrony własności 
intelektualnej

Bezpieczeństwo energetyczne 
a rozwój odnawialnych źródeł energii

dr inż. Bogdan Sedler

Ekspert – SITR Sp. z o.o.

Koszalin, 2010 - 2012

Koszalin, 2010 - 2012 2

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego

Przez bezpieczeństwo energetyczne 
rozumie się:

 Niezawodność dostaw energii oraz 
zapewnienie wymaganej jej jakości

 Akceptowalne ceny poszczególnych 
nośników energii

 Ograniczenie negatywnego wpływu 
energetyki na środowisko
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Bezpieczeństwo energetyczne 
w Unii Europejskiej

Prof. Jerzy Buzek

Zasadniczym problemem UE od kliku lat, 

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

Europejska energetyka musi opierać się na 
3 podstawowych zasadach:

 pewność dostaw energii (bezpieczeństwo)

 minimalizacja skutków ekologicznych (głównie przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym)

 możliwie niskie ceny (konkurencyjność gospodarki) 

Zrealizowanie tych zasad jest możliwe 
jedynie przy wprowadzeniu najnowszych rozwiązań technologicznych

Koszalin, 2010 - 2012 4

Bezpieczeństwo energetyczne 
w Unii Europejskiej

Prof. Jerzy Buzek

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

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

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

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

javascript:;
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Pakiet klimatyczny 3 x 20

Cele do osiągnięcia w Unii Europejskiej do roku 2020:

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

2. Zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %

3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o 20 %

Warunkiem koniecznym realizacji ww. celów jest:

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

energetycznych na wszystkich trzech rynkach końcowych: energii 
elektrycznej, ciepła 

i paliw transportowych 
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Zadania Siódmego Programu Ramowego

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

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

 Produkcja paliw i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

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

 Wodór i ogniwa paliwowe - Wspólna Inicjatywa Technologiczna

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

 Wszechstronna oszczędność energii
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Struktura zużycia energii pierwotnej 
w Polsce

(stan na 2007 r.)

Koszalin, 2010 - 2012
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Rynki energii końcowej w Polsce

(oszacowania z 2007 r.)

 Energia elektryczna, zużycie/produkcja: 106/140 TWh             
(około 350 TWh w paliwie pierwotnym)

 Ciepło ogółem, zużycie/produkcja: 750/850 PJ                         
(około 350 TWh w paliwie pierwotnym)

systemy sieciowe: 350/450 PJ

ogrzewanie indywidualne: 400/400 PJ

 Transport, zużycie paliw płynnych                                                 
(około 150 TWh w paliwie pierwotnym)

benzyna: 4,2 mln ton

olej napędowy: 6,4 mln ton

LPG: 1,5 mln ton 
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Problemy elektroenergetyki

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

2. Obniżająca się jakość energii elektrycznej w sieciach 
spowodowana zmianami charakteru i poziomu obciążeń, 
m.in. wskutek oddziaływania układów 
energoelektronicznych

Koszalin, 2010 - 2012 10

Technologie elektroenergetyczne

(Prof. J. Popczyk)
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Technologie elektroenergetyczne

(Prof. J. Popczyk)
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Strategia energetyczna

Koszty referencyjne dla różnych technologii

Technologie: 1. – blok jądrowy, sieć przesyłowa, 2 – blok na węgiel brunatny, sieć 

przesyłowa, 3 – blok na węgiel kamienny, sieć przesyłowa, 4 – kogeneracyjne źródło 

gazowe, sieć 110 kV, 5 – kogeneracyjne źródło gazowe, sieć ŚN, 6 – kogeneracyjne 

źródło gazowe, sieć nN, 7 – biometanowe źródło kogeneracyjne, sieć ŚN, 8 – mała 

elektrownia wodna, sieć ŚN, 10 – ogniwo paliwowe.

(Prof. J. Popczyk)



Koszalin, 2010 - 2012 13

Strategia energetyczna

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

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

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

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

Scenariusz rozwojowy innowacyjny

Koszalin, 2010 - 2012
14

Strategia energetyczna

1. Realizacja celów Pakietu 3 x 20 – do roku 2020 

• energia elektryczna – przyrost 2% rocznie

• ciepło – 0% (kompensacja wzrostu zapotrzebowania 
działaniami prooszczędnościowymi)

• paliwa transportowe – wzrost 3% rocznie

2. Udział energii odnawialnej w paliwach transpor-
towych – 14%

Założenia
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Strategia energetyczna - scenariusze

Scenariusz innowacyjny

Udziały poszczególnych rodzajów energii na rynku energii elektrycznej
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Strategia energetyczna - scenariusze

1. Budowa elektrowni wiatrowych o mocy 2000 MW (roczna 

produkcja energii elektrycznej 5 TWh), horyzont – 2013 rok. Opcja 

kontynuacji budowy  elektrowni wiatrowych po 2013 r. aż do mocy 

6000 MW (do poziomu łącznej rocznej produkcji energii 

elektrycznej wynoszącej około 12 TWh), horyzont – 2020 r.

2. Wykorzystanie potencjału kogeneracji (rozproszonej) tkwiącego w 

ciepłownictwie i przemyśle (3000 MWel), wymagającego około 5,5 

mld m3 gazu rocznie, horyzont – 2013 r.

Kierunki działań
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Strategia energetyczna - scenariusze

3. Zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego (roczny  

efekt 1,5 do 2 mld m3), horyzont – 2011 r.    Budowa 

infrastruktury opartej na technologiach LNG i CNG, z opcją 

wykorzystania tej infrastruktury w przyszłości w energetyce 

rozproszonej opartej na gazach syntezowych z przeróbki węgla 

(kamiennego i brunatnego), horyzont – 2020 r. 

4. Wykorzystanie 1 mln ha gruntów pod uprawy energetyczne 

przeznaczone do produkcji biometanu (np. 50 mln ton 

kukurydzy, 5 mld m3 biometanu w roku), horyzont – 2013 r. 

Zastąpienie klasycznej (sieciowej) reelektryfikacji wsi 

nowoczesną reelektryfikacją mającą podstawę w innowacyjnej 

energetyce rozproszonej wytwórczej i w rolnictwie 

energetycznym. Opcja wykorzystania 4 mln ha gruntów pod 

uprawy energetyczne, horyzont – 2020 r.     

Kierunki działań

Koszalin, 2010 - 2012
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OZE – stan istniejący

Moc zainstalowana OZE
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Polityka rządowa w zakresie OZE

Cele:

 Rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej

 Rozwój energetyki bezemisyjnej

 Modernizacja wsi i restrukturyzacja rolnictwa 

 Realizacja Pakietu Klimatyczno-Energetycznego

Koszalin, 2010 - 2012 20

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

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

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym 

zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku

 Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku 

paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania 

biopaliw II generacji

 Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w 

celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone 

wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE
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Polityka rządowa w zakresie OZE

Działania wykonawcze na lata 2009-2012:

1. Wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% 

udziału OZE w zużyciu energii finalnej, w podziale na: 

energię elektryczną, ciepło i chłód, biokomponenty

2. Utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - system 

świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). 

3. Utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału 

biokomponentów w paliwach transportowych

4. Wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia 

zachęcających do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu z 

odnawialnych źródeł energii

Koszalin, 2010 - 2012 22

Polityka rządowa w zakresie OZE

5. Wdrożenie strategii budowy biogazowni rolniczych

6. Stworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu

7. Utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z 

OZE

8. Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci 

elektroenergetycznych umożliwiających ich przyłączenie z 

wykorzystaniem funduszy europejskich oraz środków 

funduszy ochrony środowiska

9. Stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu 

produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej

Działania wykonawcze na lata 2009-2012:



Koszalin, 2010 - 2012
23

Rozwój bioenergetyki

Prognoza zapotrzebowania 

na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii

Koszalin, 2010 - 2012
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Program rozwoju biogazowni rolniczych

Cel do osiągnięcia:

Zamierzeniem strategii 

jest budowa do 2020 roku średnio jednej 

biogazowni rolniczej w każdej gminie 

wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, 

przy założeniu posiadania przez gminę 

odpowiednich warunków do uruchomienia takiego 

przedsięwzięcia
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Program rozwoju biogazowni rolniczych

Podstawowe liczby:

 Moc zainstalowana:     2 000 MW

 Nakłady inwestycyjne: ok.10 mln zł/1MW

 Wartość inwestycji:      ok. 20 mld zł

 Struktura kapitałowa: 30% (kapitał własny 

+ dotacje); 70% finansowanie zewnętrzne

Koszalin, 2010 - 2012
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Program rozwoju biogazowni rolniczych

Środki Unii Europejskiej na lata 2007-2013

 Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
 Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Regionalne Programy Operacyjne

Środki krajowe

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska 

i    gospodarki wodnej

Finansowanie:
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Biomasa – zagadnienia technologiczne

Koszalin, 2010 - 2012
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Biogazownie

Definicja i podstawowe parametry biogazu:

Biogaz jest mieszanina gazów 
produkowaną przez mikroorganizmy w warunkach 

beztlenowych

Wartość opałowa biogazu wynosi 17-25MJ /m3

Wartość opałowa zależy 
od procentowego udziału metanu i im większy jego udział 

tym większa kaloryczność biogazu
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Biogazownie

Proces produkcji biogazu

Koszalin, 2010 - 2012
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Biogazownie

Aktualne lokalizacje biogazowni w Polsce
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Biogazownie

Biogazownie na wysypiskach odpadów

Koszalin, 2010 - 2012
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Biogazownie

Biogazownie w oczyszczalniach ścieków
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Biogazownie

Biogazownie rolnicze

Koszalin, 2010 - 2012
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Biogazownie

 Wysokie koszty budowy biogazowni 

 Lokalne surowce energetyczne –

rolnictwo energetyczne

 Stabilność i przewidywalność pracy 

 Wielofunkcyjny rozwój wsi

 Wsparcie centralne
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Przyszłość – biometan / ogniwa paliwowe

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

podstawie informacji z Internetu

Koszalin, 2010 - 2012
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Przyszłość – kompleksy agroenergetyczne
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Przyszłość – kompleksy agroenergetyczne
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Farmy wiatrowe

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

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

 Wysoka niestabilność i nieprze-
widywalność pracy  zależna  od 
wiatru 

 Możliwość destabilizacji pracy 
sieci
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Kolektory słoneczne i ogniwa 
fotowoltaiczne

 Ograniczenia wynikające z 
nasłonecznienia terenu i 
sezonowości 

 Niskie ceny instalacji 
kolektorów słonecznych

 Niska sprawność i wysokie 
ceny ogniw 
fotowoltaicznych

Koszalin, 2010 - 2012
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Małe elektrownie wodne

 Wielofunkcyjny charakter małych 
obiektów energetycznych

 gospodarka wodna - retencja i ochrona 
przeciwpowodziowa

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

 infrastruktura drogowa i żeglugowa

 atrakcyjne miejsca rekreacji

 Duże ilości energii „zielonej” 
bez jakiejkolwiek emisji gazów 
cieplarnianych

 Cena energii elektrycznej - wysoka, 
jeżeli elektrownia jest budowana od 
podstaw wraz z instalacjami 
hydrotechnicznymi 
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Przyszłość – układy hybrydowe 
wodór / ogniwa paliwowe

Koszalin, 2010 - 2012
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Przyszłość – układy hybrydowe
wodór / ogniwa paliwowe
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Przyszłość OZE – wirtualna elektrownia

Koszalin, 2010 - 2012
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Warunek konieczny rozwoju OZE 
Smart Grid (Sieci inteligentne)

Istotą tzw. Smart Gridu jest 
Centrum Sterowania siecią, 

które zapewnia 
równomierną podaż energii 
elektrycznej dostosowaną 

do zapotrzebowania. 
Pozwala to na uniknięcie 
jednej z największej wad 

energetyki opartej na 
źródłach odnawialnych, 
jaką jest, zwłaszcza w 

przypadku farm 
wiatrowych, 

nierównomierność podaży
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Dziękuję za uwagę



Instytut Elektrotechniki  

Oddział w Gdańsku  

IEL Gdańsk1

Powstanie inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych –

niezbędny warunek rozwoju i 

wykorzystania zielonej 

energetyki: odnawialnych żródeł 

energii.

Jan Iwaszkiewicz

Tomasz Rawiński 

Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku

Bogdan Sedler 

Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk”

IEL Gdańsk2



Aktualne czynniki stwarzające

nowe wymagania wobec energetyki:

IEL Gdańsk3

rozwój gospodarki oraz coraz większe 

znaczenie energii elektrycznej

plany szerokiego wprowadzania OZE: 

Odnawialnych Źródeł Energii

powstanie „gospodarki cyfrowej” -

szerokie zastosowanie urządzeń 

cyfrowych i ich duże znaczenie

Skutek zaistnienia nowych czynników:

IEL Gdańsk4

potrzeba opracowania i wdrożenia nowej sieci 

energetycznej/ systemu dostawy energii.

Rozwiązanie: utworzenie nowej 

„inteligentnej” sieci - Smart Grid” która:

będzie wykorzystywała tą samą podstawową 

infrastrukturę, która działa w chwili obecnej

będzie zawierała zaawansowane rozwiązania i 

systemy monitorowania, sterowania oraz 

telekomunikacji, których zastosowania są 

obecnie w stanie początkowym .



Główne cechy nowej „inteligentnej sieci”:

IEL Gdańsk5

 szeroka automatyzacja i wykorzystywanie 

większej „inteligencji” w działaniu sieci, 

monitorowaniu sytuacji lub nawet dla 

samoczynnego ustawania uszkodzeń czyli 

„samonaprawy” (ang. self-healing)

 efekt końcowy: nowa “inteligentna sieć” - “smart 

grid”  będzie bardziej elastyczna, niezawodna i 

lepiej przystosowana do zaspokojenia potrzeb 

nowych potrzeb energetycznych, a szczególnie 

potrzeb “cyfrowej gospodarki”.

Wady/słabości obecnych sieci elektroenergetycznych:

IEL Gdańsk6

 Od wielu lat nakłady na modernizację sieci 

elektroenergetycznych w wielu krajach ( w Polsce, ale 

także w USA) były bardzo niskie, skutkiem tego 

obecne funkcjonowanie sieci powoduje coraz więcej 

problemów – w tym przerwy w dostawach energii oraz 

coraz większe straty

 Przykładowo, według analiz firmy Morgan Stanley, 

koszt dla gospodarki USA przerw w dostawach energii 

wynosi w skali roku między 25 miliardów a 180 

miliardów dolarów.

 Straty energii w systemie przesyłu i dystrybucji energii 

w USA podwoiły się od 5% w r. 1970 do 9.5% w r. 2001.



Wady/słabości obecnych sieci elektroenergetycznych:

IEL Gdańsk7

 Straty energii w polskim systemie 

elektroenergetycznym są bardzo wysokie, 

dwukrotnie wyższe niż średnio w Europie.

W listopadzie roku 2005 Delegatura NIK we 

Wrocławiu zakończyła kontrolę nr P/04/178 

dotyczącą działalności zakładów 

energetycznych w zakresie ograniczania 

nieuzasadnionych strat energii wprowadzanej 

do sieci elektroenergetycznych - kontrolą objęto 

17 zakładów energetycznych

Wady/słabości obecnych sieci elektroenergetycznych

- podsumowanie wyników kontroli NIK:

IEL Gdańsk8

Straty energii elektrycznej w sieciach 

elektroenergetycznych w Polsce należały do 

najwyższych w Europie - według danych 

OECD/IEA z r.2004 wskaźnik strat w relacji do 

energii dostarczonej na rynek był w Polsce w 

2002 r. wyższy o ponad 4 punkty procentowe od 

średniej europejskich krajów OECD

Wartość strat w sieciach zakładów 

energetycznych w Polsce w 2003 r. osiągnęła 

wartość 1.577 mln zł



Wady/słabości obecnych sieci elektroenergetycznych

- podsumowanie wyników kontroli NIK:

IEL Gdańsk9

W badanych zakładach energetycznych straty 

energii elektrycznej obniżyły się z 8,9% energii 

wprowadzonej do ich sieci w 2001 r. (utracono 

6.183,2 GWh energii) do 8,4% w 2003 r. (5.974,2 

GWh) - wartość strat wzrosła z 713,6 mln zł w 

2001 r. do 745,3 mln zł w 2003 r.

Wysoki poziom strat wynikał głównie z 

niewykorzystywania możliwości ograniczania 

technicznych strat sieciowych energii 

elektrycznej oraz kradzieży energii.”

Przyczyny słabości obecnych sieci 

elektroenergetycznych – nowe wyzwania:

IEL Gdańsk10

 Istotne źródło słabości obecnej sieci: struktura 

zawierająca wielkie, centralne elektrownie 

przesyłające energię do odległych odbiorców 

poprzez długie linie przesyłowe  

 Struktura taka stwarza liczne zagrożenia i wiele 

możliwości przerwania dostaw energii.



Przyczyny słabości obecnych sieci 

elektroenergetycznych – nowe wyzwania:

IEL Gdańsk11

potrzeba czy konieczność włączenia znacznej ilości 

rozproszonych źródeł energii, w szczególności działających 

niestabilnie jak źródła wiatrowe i słoneczne.

Zmiana sposobu użycia elektryczności i duże wymagania 

wobec jej parametrów

W “społeczeństwie cyfrowym” i “gospodarce cyfrowej” jakość 

zasilania jest dużo ważniejsza niż była 15 lat temu. Jakość ta 

jest ważna dla odbiorców indywidualnych, jak również dla firm jak 

np. producenci układów scalonych, u których nawet małe 

zakłócenia w zasilaniu mogą powodować duże szkody w produkcji.   

Wniosek końcowy: sieci jakie istnieją obecnie nie dają 

możliwości spełnienia pojawiających się i przyszłych 

wymagań.

Co czyni sieci „inteligentnymi”?  

IEL Gdańsk12

Brak jest obecnie ogólnie przyjętej, w przemyśle 

energetycznym i poza nim, definicji znaczenia 

terminu czy koncepcji „inteligentne sieci” -

„smart grid”.

 Firma ABB, czołowa firma w urządzeniach sieci 

elektroenergetycznych przyjmuje:

istotę inteligentnych sieci, stanowią 

możliwości i właściwości eksploatacyjne sieci,

a nie wykorzystanie konkretnych technologii.



Firma ABB, czołowa firma w urządzeniach sieci 

elektroenergetycznych przyjmuje:

IEL Gdańsk13

Istotę inteligentnych sieci, stanowią możliwości i 

właściwości eksploatacyjne sieci

Nie jest istotne wykorzystanie konkretnych technologii.

Wdrażanie technologii sieci inteligentnych będzie 

następowało w ciągu długiego okresu czasu, na bazie 

istniejących urządzeń i systemów będą wprowadzenie 

kolejne warstwy możliwości funkcjonalnych.  

Nowe technologie są sprawą kluczową, ale stanowią 

jedynie środek do osiągnięcia celu –sieci inteligentne 

winny być definiowane przez określenie ich szerszych 

właściwości funkcjonalnych i użytkowych.

Definicje sieci inteligentnych

IEL Gdańsk14

1. Optymalizacja wykorzystania zasobów oraz efektywności 

eksploatacyjnej.  

2. Wykorzystanie wszystkich rozwiązań w zakresie generacji i 

magazynowania energii. 

3. Zapewnić wymaganą jakość zasilania dla wszelkich potrzeb 

występujących w gospodarce cyfrowej. 

4. Przewidywać zakłócenia w pracy systemu i reagować na nie w trybie 

samonaprawy. 

5. Posiadać odporność na ataki fizyczne i cybernetyczne oraz katastrofy 

naturalne

6. Umożliwiać czynne uczestnictwo odbiorców energii.

7. Umożliwiać wprowadzanie nowych produktów, usług i rynków .  

Ministerstwo Energetyki USA na podstawie wyników 

spotkania liderów przemysłu w czerwcu 2009r.wskazuje 

siedem zadań czy funkcji, które inteligentne sieci winny 

realizować:



Definicje sieci inteligentnych

IEL Gdańsk15

1. jest elastyczna czyli spełnia wymagania odbiorców i jednocześnie 

odpowiada na przyszłe zmiany i wyzwania,

2. jest dostępna czyli zapewnia podłączenie wszystkich użytkowników 

sieci, a w szczególności podłączenie odnawialnych źródeł energii 

oraz lokalnych generatorów o wysokiej efektywności, 

powodujących zerową lub niską emisję dwutlenku węgla.

3. jest niezawodna czyli zapewnia oraz poprawia bezpieczeństwo i 

jakość zasilania, zgodnie z wymaganiami ery cyfrowej, oraz posiada 

znakomitą odporność na zagrożenia i niepewności,

4. jest ekonomiczna czyli zapewnia usługi o najlepszej wartości 

poprzez innowacje, efektywne zarządzanie energią oraz „gładkie 

miejsce” dla konkurencji oraz działań regulacyjnych.

W Europie, raport Komisji Europejskiej określa sieć 

inteligentną, jako sieć która:

Definicje sieci inteligentnych

IEL Gdańsk16

1. Adaptowalna, z mniejszym uzależnieniem od działań firm 

operatorskich, szczególnie w zakresie szybkich odpowiedzi na 

zmienne warunki,

2. Przewidywalna, poprzez wykorzystywanie danych eksploatacyjnych 

w praktyce konserwacji urządzeń czy nawet identyfikacji możliwych 

wyłączeń przed ich wystąpieniem. Sieć współdziała z odbiorcami 

oraz rynkami,

3. Optymalna poprzez maksymalizację niezawodności, 

dyspozycyjności, efektywności oraz sprawności ekonomicznej,

4. Zabezpieczona przeciw atakom oraz zaburzeniem o charakterze 

naturalnym.

Podejście firmy ABB - wykaz właściwości sieci inteligentnej 

podawany przez firmę ABB jest podobny do wykazu Ministerstwa 

Energetyki USA, lecz koncentruje się na ogólnych właściwościach. 

Według podejścia ABB sieć inteligentna jest:



Czym sieci inteligentne różnią się od sieci obecnych?
Syntetyczne podsumowanie różnic przedstawia tabela: 

IEL Gdańsk17

Sieć obecna Sieć inteligentna

Telekomunikacja Brak lub
jednokierunkowa, 
zwykle nie w
czasie
rzeczywistym

Dwukierunkowa, 

W czasie 
rzeczywistym

Współdziałanie
z odbiorcą 

Ograniczone Na szeroką skalę

Liczniki Elektromechaniczne Cyfrowe 
(umożliwiające
ustalanie cen i 
Odczyt liczników
w czasie
rzeczywistym)

Czym sieci inteligentne różnią się od sieci obecnych?

IEL Gdańsk18

Sieć obecna Sieć inteligentna

Eksploatacja  Ręczna kontrola 
urządzeń

Zdalny monitoring, 
wyprzedzająca 
konserwacja, 
obsługa w czasie 
rzeczywistym 

Generacja Scentralizowana Scentralizowana oraz 
rozproszona

Sterowanie 
przepływami 
energii

Ograniczone W szerokim zakresie, 
zautomatyzowane



Czym sieci inteligentne różnią się od sieci obecnych?
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Sieć obecna Sieć inteligentna

Niezawodność Podatność na 
awarie i 
kaskadowe 
wyłączenia, 
reakcja po 
awarii

Zautomatyzowane, czynna 
ochrona zapobiega 
wyłączeniom przed ich 
wystąpieniem

Przywrócenie 
działania po 
zaburzeniu

Ręczne Samonaprawa

Topologia 
systemu

Promieniowa; 
ogólnie 
przepływ 
energii w 
jedną stronę

Sieć; wiele dróg przepływu 
energii

Droga rozwoju obecnych sieci 
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 Ostatnio pozycja w tabeli, topologia określa co jest 

najbardziej zasadniczą zmianą, jaka jest potrzebna dla 

powstania rozwiniętej sieci inteligentnej – jest to zmiana 

topologii

 Obecne systemy energetyczne zostały zaprojektowane dla 

obsługi wielkich elektrowni zasilających odległych 

odbiorców poprzez system przesyłu i dystrybucji energii –

przesył w tych sieciach jest zasadniczo jednokierunkowy .

 Przyszła sieć będzie systemem dwukierunkowym, w którym 

energia wytwarzana przez wiele małych, rozproszonych 

źródeł – uzupełniających wielkie elektrownie – będzie 

przepływać przez sieć w różnych kierunkach - struktura 

sieci będzie sieciowa, a nie hierarchiczna.



Droga rozwoju obecnych sieci 
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Obecny hierarchiczny system energetyczny

Hierarchiczny system energetyczny

– podobny do struktury organizacji,

w której na szczycie znajduje się

wielka elektrownia, odbiorcy na dole 

Struktura sieciową, która będzie 

charakteryzować rozwiniętą sieć

inteligentną.

Rozwinięta sieć inteligentna

Korzyści: co jest dobrego w sieciach inteligentnych?  
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 Przejście do rozwiniętej sieci inteligentnej przyniesie szereg 

korzyści dla szerokiej grupy podmiotów uczestniczących w 

przemyśle energetycznym.

 Operatorzy sieci uzyskają skokowe usprawnienie zdolności 

monitoringu i sterowania siecią - umożliwi to zapewnienie 

wyższego poziomu niezawodności systemu,

 Firmy dystrybucyjne uzyskają niższe straty techniczne w 

przesyle, opóźnienie nakładów inwestycyjnych oraz obniżone 

koszty utrzymania ruchu.

 Środowisko odniesie korzyści w wyniku zmniejszenia 

szczytowego zapotrzebowania, rozpowszechnienia 

odnawialnych źródeł energii i związanego z tym zmniejszenia 

emisji CO2, jak również zanieczyszczeń jak rtęć



Korzyści finansowe z wprowadzenia sieci inteligentnych.  
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Amerykański EPRI: Electric Power Research 

Institute dokonał wyceny finansowych korzyści 

jakie powstaną w USA w wyniku wprowadzenia 

sieci inteligentnych.

 EPRI ocenia: inwestycje w rozwój technologii sieci 

inteligentnych i ich wdrożenie w wysokości 165 

miliardów dol. przyniosą przychody w wysokości 

od 638 do 802 miliardów dolarów.

Oznacza to współczynnik przychód/koszt w 

wysokości od 4:1 do 5:1.

Synergia między rozwiązaniami 

tworzącymi sieci inteligentne.  
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Wielu wypadkach między rozwiązaniami 

tworzącymi sieci inteligentne występuje relacja 

symbiozy czy synergii.

 Przykładowo, uzyskanie wysokiej niezawodności i 

efektywności są to dwa ważne cele w dowolnym 

systemie energetycznym.

W sieciach inteligentnych rozwiązania wdrażane 

dla osiągnięcia wysokiej niezawodności  powodują 

jednocześnie wzrost efektywności.

A także odwrotnie. 



Synergia między rozwiązaniami 

tworzącymi sieci inteligentne - urządzenia FACTS.
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 Urządzenia określane skrótem FACTS (flexible AC 

transmission systems), czyli elastyczne systemy 

transmisji prądu zmiennego są to urządzenia 

energoelektroniczne zapewniające optymalne warunki 

przesyłu energii przez linie przesyłowe, w 

szczególności zgodność fazy napięcia i prądu

 Wprowadzenie urządzeń FACTS powoduje zwiększenie 

niezawodności sieci, gdyż urządzenia te powodują, że 

linie przesyłowe staja się bardziej odporne oraz mniej 

wrażliwe na zaburzenia systemowe.

Synergia między rozwiązaniami 

tworzącymi sieci inteligentne - urządzenia FACTS.
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 Jednocześnie urządzenia FACTS znacznie 

zwiększają przepustowość linii przepustowych i 

zmniejszenie strat (przez uzgodnienie fazy prądu i 

napięcia), co zwiększa efektywność ekonomiczną 

przesyłu.

 Jest to tylko jeden z przykładów w jaki sposób 

technologie sieci inteligentnych mogą prowadzić 

do jednoczesnego osiągania wielu celów.



Podsumowanie
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 Sieci inteligentne powstaną przez zastosowanie 

wielu technologii

Korzyści wynikające z powstania tych sieci w 

rzeczywistości pojawią się także daleko poza 

systemem energetycznym.

 Przejście od obecnych sieci to inteligentnych sieci 

jutra będzie tak głęboką zmianą jak wszystkie 

postępy w systemach energetycznych w ciągu 

ostatnich stu lat, ale nastąpi w ułamku tego czasu.

Podsumowanie
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 Przejście to nie będzie jednak łatwe. Integracja wielu 

różnych inteligentnych technologii będzie kluczowa dla 

działania inteligentnych sieci i osiągnięcie tej integracji 

wymaga wprowadzenia wielu norm umożliwiających 

współdziałanie rozmaitych urządzeń.

 Realizacja potencjału inteligentnych sieci będzie 

wymagała uzyskania nowego poziomu współpracy 

między przemysłem, grupami interesów i szczególnie 

instytucjami regulacyjnymi, które posiadają 

bezpośredni wpływ na przebieg procesu przemiany 

sieci.



Wnioski
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W ostatecznym wyniku, 

rozwinięta sieć inteligentna

przyniesie korzyści wszystkim 

uczestnikom rynku energetycznego.

Projekt podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

powiatu Puck

poprzez rozbudowę lokalnej inteligentnej

infrastruktury energetycznej

Uzasadnienie projektu:

a) Wzmocnienie sieci elektroenergetycznej we wspomnianych 
regionach, ograniczenie ilości awaryjnych wyłączeń i czasu ich 
trwania;

b) Stworzenie możliwości przyłączania nowych odbiorców

c) Uzyskanie dodatkowych środków finansowych na 
wybudowanie kabli 30 kV i 15 kV w Powiecie Puck (środki 
mogą pochodzić z funduszy strukturalnych UE: Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego)

d) Ułatwienie prowadzenia inwestycji na terenie trudnym 
inwestycyjnie poprzez włączenie samorządów

e)    Powiązanie źródeł odnawialnych; zbilansowanie popytu i 
podaży



Projekt podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

powiatu Puck

poprzez rozbudowę lokalnej inteligentnej

infrastruktury energetycznej

Efekty projektu:

dla Powiatu Puck, poszczególnych gmin i miast:

a) Rozwój usług i turystyki;

b) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej

c) Zachowanie poziomu ekologicznego Półwyspu i Pasa 

Nadmorskiego

dla Operatora:

a) Wzmocnienie sieci w trudnych obszarach

b) Zwiększenie pewności zasilania w energię elektryczną 

c) Umożliwienie przyłączania nowych odbiorców

d) Zmniejszenie strat przesyłowych; zbilansowanie popytu z 

podażą

ENERGA 

PSE Gdańsk I 

Gdańsk Chełm

Hel

Dębki
Karwia Jastrzębia

  Góra

GPZ Reda

Władysławowo

PSE Żarnowiec

Z. Gdynia

PSE Błonia

kier. Elbląg

kier. Bydgoszcz

Z. Wejherowo

kable optyczne

Energi

Nowoprojektowane
kable optyczne

kable optyczne 
innych operatorów

Oznaczenia

istniejące węzły

transmisyjne

SDH STM-4

SDH STM-4

SDH STM-4

SDH STM-4

SDH STM-16

SDH STM-16

SDH STM-16

SDH STM-4

Nowy węzeł SDH STM-4

Nowy węzeł SDH STM-16

SDH STM-16

kier. Słupsk

Jastarnia

Puck

Jurata

   Radiowa
sieć dostępowa 
 do Urzędów

   Radiowa
sieć dostępowa 
 do Urzędów

Rys.1 Sieć optoteletransmisyjna dla Urzędów Administracji Państwowej
          w relacji: Powiat Puck - Urząd Wojewódzki Gdańsk 

Opracowanie: Marek Krakowiak/ENERGA

Projekt podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

powiatu Puck

poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury 

teleinformatycznej
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BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 
- STAN OBECNY, WYMAGANIA  

 
 

W artykule zaproponowano strategię poprawy bezpieczeństwa energetycznego dla firm 
energetycznych poprzez wprowadzenie planowanego rozwoju infrastruktury z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa dostaw i jakości energii elektrycznej. Podano propozycje projektu strategii działania 
firmy energetycznej w warunkach przynaleŜności Polski do Unii Europejskiej oraz przedstawiono 
ogólne przesłanki prawne dla określenia działań rozwojowych w firmach energetycznych. Wskazano 
podstawowe zadania do realizacji proponowanego projektu, określając cele i zakres zadań oraz sposób 
ich realizacji.  
 
 
 

1. WSTĘP 
 

Jednym z głównych celów polityki energetycznej we wszystkich krajach świata jest 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Pomimo opinii niektórych analityków 
rynkowych oceniających obecny stan techniczno-organizacyjny sieci elektroenergetycznych 
zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw energii, to jednak coraz częstsze 
awarie systemów energetycznych oraz niska jakość dostarczanej energii skłaniają do 
podejmowania prac zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa jej dostaw. Niepokojącym 
zjawiskiem jest fakt, Ŝe większość firm energetycznych skupia się jedynie na bieŜących 
naprawach lub niezbędnych modernizacjach sieci energetycznych, będących zazwyczaj 
inwestycjami na okres do 3 lat. Brak jest równieŜ opracowań studialnych oraz realizacji 
technicznych przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej o odpowiedniej jakości. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz 
dostosowanie działania firm energetycznych do warunków przynaleŜności Polski do Unii 
Europejskiej stwarzają konieczność opracowania odpowiednich wymogów techniczno-
organizacyjnych. Prawidłowe kształtowanie planów i prac rozwojowych jest jednak zadaniem 
złoŜonym, wynikającym m.in. z trudnościami w uzyskaniu odpowiednich danych do ich 
tworzenia. Ponadto przewidywane rozszerzenie zakresu rynku energii elektrycznej wymaga 
w obecnych warunkach ekonomiczno-społecznych przejrzystego planowania zarówno 
krótkoterminowego jak i długoterminowego oraz opracowania zasad współpracy operatorów 
systemów przesyłowych. Jest to niezbędne, zarówno dla rynku krajowego jak i europejskiego, ze 
względu na moŜliwość wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Przykładem konieczności 
zapewnienia bezpieczeństwa energii elektrycznej mogą być coraz częstsze awarie je dostaw 
w systemach energetycznych USA i Europy [1, 3]. Przeprowadzone analizy awarii systemów 
elektroenergetycznych wskazują na wpływ głównie czynników trudnych do przewidzenia jakimi 
są na przykład anomalie pogodowe, jednakŜe awarie systemów są równieŜ wynikiem 



niewystarczającego poziomu mocy generowanej oraz struktur wytwórczych i przesyłowych. 
Dodatkowo coraz częściej ceny energii ustalane są w warunkach rynkowych, co moŜe być 
przyczyną jeszcze większego zachwiania się bezpieczeństwa i jakości jej dostaw. Procesy 
regulacji cen na rynku energii elektrycznej mogą skłaniać dostawców do obniŜania cen, 
zmniejszając tym samym bezpieczeństwo jej dostaw oraz jakości. WdraŜanie konkurencyjnego 
rynku energii jest procesem bardzo złoŜonym i moŜe nieść powaŜne zagroŜenia dla odbiorców 
energii, jeśli będzie niedostatecznie przygotowane na poziomie organizacyjnym. Dokonanie 
właściwego podziału procesu techniczno-organizacyjnego, m.in. przez strukturę finansową, jest 
zagadnieniem wymagającym podjęcia wielu kroków bezpieczeństwa dla dostaw energii 
elektrycznej, gdzie zaleŜności te w perspektywie długofalowej mogą doprowadzić do powaŜnych 
zaburzeń w dostawach energii. Przykładem moŜe być PKP Energetyka, gdzie niewypłacalność 
niektórych podsektorów w pierwszych miesiącach 2004 roku, spowodowała zaburzenia w pracy 
całej sieci trakcyjnej. Przykład ten potwierdza fakt, Ŝe nieprawidłowy mechanizm regulacyjno-
rynkowy lub jego brak, moŜe stać się zagroŜeniem dla bezpieczeństwa dostaw energii. Skłania to 
równieŜ do głębszego zastanowienia się nad rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi sieci 
elektroenergetycznych oraz bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej. W referacie 
przedstawiono główne załoŜenia strategii poprawy bezpieczeństwa energetycznego dla firm 
energetycznych, działających w warunkach przynaleŜności Polski do Unii Europejskiej 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw i jakości energii elektrycznej. 

 
 

2. PRZESŁANKI PRAWNE DLA OKREŚLENIA STRATEGII  
DZIAŁA Ń ROZWOJOWYCH  

 

Określając ramy projektu rozwoju firmy mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, niezbędne jest odniesienie się do obwiązujących przesłanek prawnych oraz 
przyjęcie określonej zintegrowanej strategii działań rozwojowych firm energetycznych. Ogólne 
przesłanki prawne działań rozwojowych dla firm energetycznych, określone są w ustawie z dn. 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. 54/1997). W sposób bardziej szczegółowy 
przesłanki te są jednak sformułowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 września 
2000 r., w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci 
elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców Dz. U. Nr 
85/2000. Zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu firma energetyczna jest to 
„operator systemu rozdzielczego” [8]. W paragrafie 2 rozporządzenia wprowadza się definicje, 
wg których operator systemu rozdzielczego jest to „przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na określonym w koncesji obszarze 
kraju, za pomocą sieci rozdzielczej”, natomiast sieć rozdzielcza jest to „sieć słuŜąca do 
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, o napięciu znamionowym nie wyŜszym niŜ 110 
kV”. W rozdz. 5 Rozporządzenia pt. „Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci”, 
określone są m.in. następujące obowiązki operatora systemu rozdzielczego: 

„§ 27. 1. Operator systemu rozdzielczego jest obowiązany do:  
1) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej w sposób zapewniający bezpieczną 

pracę krajowego systemu elektroenergetycznego oraz równe traktowanie stron,  
2) dotrzymywania parametrów i warunków umoŜliwiających dostarczanie energii elektrycznej 

o jakości wymaganej w odrębnych przepisach,  
3) zapewnienia funkcjonowania połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, 

w zakresie wynikającym z umowy zawartej z operatorem systemu przesyłowego,  
..............  

11) likwidowania awarii lub zagroŜeń dla bezpiecznej pracy sieci rozdzielczej,  
 



§ 28. 1. Operator systemu przesyłowego i rozdzielczego, prowadząc ruch sieciowy oraz 
eksploatując sieć, jest obowiązany do:  
..........  

3) zapewniania ciągłości, niezawodności i efektywności funkcjonowania sieci,  
4) rozwoju sieci oraz połączeń z innymi sieciami, w celu zapewnienia ciągłości 

i niezawodności dostarczania energii elektrycznej.” 
 
Realizacja przez operatora sieci rozdzielczej obowiązków wskazanych w § 27. 1. punkty 1, 

2, 3 oraz w § 28. 1. punkty 3 i 4, wymaga prowadzenia stałych prac nad rozwojem infrastruktury 
technicznej (elektroenergetycznej i teleinformatycznej) eksploatowanej sieci rozdzielczej, 
natomiast realizacja obowiązków wskazanych w § 27. 1. punkt  11 wymaga prowadzenia stałych 
prac nad rozwojem infrastruktury techniczno-organizacyjnej dla zarządzania kryzysowego. 
Zasady prowadzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne prac rozwojowych określone są w art. 
16 ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne, który stanowi, Ŝe:  „..przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej (...) sporządzają dla obszaru 
swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną (...).” Ponadto ust. 6 art. 16 tej ustawy zobowiązuje m.in. 
elektroenergetyczne przedsiębiorstwa sieciowe do uzgodnienia ww. projektów planów 
z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Plany te winny być wykonywane w układzie 
określonym w ramowym projekcie planu rozwoju przedsiębiorstw sieciowych zajmujących się 
przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Obecnie plany rozwoju określane są przewaŜnie 
dla okresów 3-letnich i kaŜdego roku aktualizowane dla kolejnego roku kalendarzowego, jednak 
nie uwzględniają one konieczności zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz 
jej jakości.  

Teza taka jest równieŜ zdecydowanie formułowana w pracy [10], gdzie autor stwierdza: 
„ Zjawiskiem niepokojącym i często dezorganizującym prace eksploatacyjne jest zauwaŜalny 
brak instytucjonalnych ośrodków badawczych i rozwojowych w sektorze. MoŜe to skutkować 
błędnymi wnioskami zwłaszcza we wdraŜaniu nowych rozwiązań i technologii, a takŜe utrudniać 
szybką diagnostykę sieci, zwłaszcza zjawisk w niej zachodzących. Ma to równieŜ istotne 
znaczenie w kreowaniu właściwego kierunku rozwoju sieci. Brak spójnych i jednakowych 
kryteriów oceny stanu sieci w odniesieniu zwłaszcza do zjawisk zakłóceniowych nie daje 
wyraźnych sygnałów dla specjalistów zajmujących się utrzymaniem i rozwojem sieci 
w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych.” 

Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego analizowane są równieŜ w pracy [1]. Pojęcie 
„bezpieczeństwa energetycznego” autor określa w sposób następujący: „Głównym celem polityki 
energetycznej we wszystkich krajach jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, 
rozumianego prawie bez wyjątków jako bezpieczeństwo dostaw energii wymaganego rodzaju 
i jakości, akceptowalne dla gospodarki i odbiorców bytowo-komunalnych ceny poszczególnych 
nośników energii oraz ograniczenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko (lub 
zapewnienie warunków zrównowaŜonego rozwoju).” Autor wskazuje takŜe na trudności 
prawidłowego kształtowania polityki przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie 
bezpieczeństwa stwierdzając: „PowyŜsze składniki bezpieczeństwa energetycznego są w istocie 
swojej wzajemnie sprzeczne, gdyŜ odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw, a zwłaszcza 
spełnianie wciąŜ wzrastających wymogów ochrony środowiska, wiąŜe się z koniecznością 
ponoszenia coraz wyŜszych kosztów. Akceptowalne ceny to konieczność dyscyplinowania 
kosztów i podwyŜszania efektywności przedsiębiorstw.”  
 
 
 
 
 



3. CELE I ZAKRES PROPONOWANEGO PROJEKTU 
 

Celem proponowanego zadania jest zainicjowanie prac zmierzających do wykonania analiz 
i opracowań dokumentacyjnych, które stanowić będą niezbędną podstawę dla: 

� prawidłowego kształtowania:  
- długofalowych planów rozwoju firm energetycznych,  
- długofalowej strategii rozwoju infrastruktury techniczno-organizacyjnej 

poszczególnych firm energetycznych w sposób zapewniający coraz lepsze 
wypełnianie ich obowiązków z zakresie bezpieczeństwa dostaw energii oraz 
odpowiedniej jej jakości,  

- sieci rozdzielczej przez operatora (operatorów) umoŜliwiających spełnienie 
obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznej pracy krajowego systemu 
elektroenergetycznego,  

� tworzenia kolejnych krótkofalowych planów rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, 
przewidujących rozwój infrastruktury techniczno-organizacyjnej w sposób zgodny 
z długofalowymi planami rozwoju, w szczególności poprzez wdraŜanie najbardziej 
efektywnych nowych rozwiązań i technologii zapewniających optymalne wypełnianie 
obowiązków operatora sieci rozdzielczej.  

 

Na podstawie powyŜszych stwierdzeń oraz analiz technicznych przedstawionych w [7, 10, 
11] moŜna przyjąć ogólne kierunki prowadzenia prac rozwojowych dla firm energetycznych. 
Opracowanie takiego programu rozwoju infrastruktury przedsiębiorstwa zapewniającego 
uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego wymaga określenia zakresu 
budowy: 

� infrastruktury technicznej (elektroenergetycznej i teleinformatycznej) sieci 
rozdzielczej, 

� infrastruktury techniczno-organizacyjnej dla zarządzania kryzysowego. 
 
 

Realizacja proponowanego projektu wymaga opracowania i wykonania następujących 
zagadnień: 
 

� ogólna charakterystyka sieci rozdzielczej firmy energetycznej,  
� określenie aktualnego stanu bezpieczeństwa energetycznego,  
� ocena stanu światowej wiedzy i techniki elektroenergetycznej w zakresie zapewniania 

bezpieczeństwa energetycznego u operatorów sieci rozdzielczych w krajach 
rozwiniętych,  

� charakterystyka stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej sieci 
rozdzielczej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, 

� charakterystyka stanu technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci rozdzielczej 
z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, 

� ocena stanu infrastruktury techniczno-organizacyjnej w zakresie zarządzania 
awaryjnego-kryzysowego, 

� określenie wymaganego stanu bezpieczeństwa energetycznego i opracowanie 
długofalowego planu zwiększania stanu bezpieczeństwa energetycznego w firmie, 

� opracowanie długofalowego planu działań w zakresie rozwoju infrastruktury 
technicznej (elektroenergetycznej i teleinformatycznej) mających na celu uzyskanie 
wysokiego bezpieczeństwa energetycznego firmy,  

� charakterystyka stanu światowej wiedzy i techniki w zakresie zarządzania 
kryzysowego u operatorów sieci rozdzielczych w krajach rozwiniętych, 



� opracowanie długofalowego planu działań w zakresie rozwoju infrastruktury 
techniczno-organizacyjnej mających na celu utworzenie efektywnego systemu 
zarządzania awaryjnego, 

� opracowanie krótkookresowych (na okres kilku miesięcy do roku) planów działań 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy systemu 
zarządzania kryzysowego.  

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kluczowym problemem jest opracowanie 
strategii działań firmy energetycznej zapewniającej jej efektywne funkcjonowanie i rozwój 
w warunkach powstałych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W ramach 
proponowanego projektu winny być wykonane następujące zadania: 

� analiza i charakterystyka aktów prawnych określających zasady i warunki działania 
operatorów sieci rozdzielczych w krajach naleŜących do Unii Europejskiej, 

� charakterystyka uwarunkowań prawnych UE obowiązujących firmę energetyczną, 
� ocena aktualnej działalności firmy z punktu widzenia uwarunkowań prawnych UE, 
� charakterystyka głównych zmian w strukturze i działalności firmy niezbędnych dla 

spełnienia wymagań prawnych, 
� strategię i plan działań mających na celu wprowadzenie w firmie zmian 

zapewniających efektywną działalność w ramach uwarunkowań prawnych UE. 

 

Uwzględniając dodatkowo względy techniczne sieci, naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
obniŜającą się jakości energii elektrycznej w sieciach. Zmieniający się charakter i poziom 
obciąŜeń, m.in. wskutek oddziaływania układów energoelektronicznych, pogarsza jakość energii 
dostarczanej do uŜytkowników sieci. Dlatego alternatywą dla zwiększenia jakości energii 
elektrycznej moŜe być zastosowanie specjalizowanych układów regulacji napięcia [2, 9]. 
Systemy, w których stosuje się urządzenia energoelektroniczne słuŜące do poprawy jakości 
energii, nazywane elastycznymi systemami przesyłu prądu przemiennego FACTS (z ang. 
Flexible AC Transmission Systems), są dobrą prognozą poprawy jakości energii elektrycznej 
dostarczanej do odbiorców. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe przedstawiona propozycja w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz jej jakości, wymaga szerszego działania w celu 
m.in. ograniczenia ryzyka przeinwestowania w tym sektorze. 

 
 

4. WNIOSKI 
 
Zaproponowana strategia poprawy bezpieczeństwa energetycznego dla firm 

energetycznych, moŜe pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, jak 
równieŜ poprawy jej jakości. Opracowanie szczegółowej propozycji projektu wraz z jego 
realizacją, w warunkach przynaleŜności Polski do Unii Europejskiej, moŜe pozwolić 
w przyszłości na unikniecie kar finansowych nakładanych na zakłady energetyczne za 
niespełnienie odpowiednich wymogów jakościowych dostarczanej jakości energii elektrycznej 
do odbiorców, itd. Stwarza to potrzebę zastosowania urządzeń FACTS w systemach 
energetycznych w celu zwiększenia jakości energii oraz mocy przesyłowych. 
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Stosowanie wieloźródłowych 

systemów bioenergetycznych w 

celu osiągnięcia efektu 

synergicznego

mgr inż. Jakub Lenarczyk

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii

Współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich 

oddzielnych oddziaływań.

Synergia

2 + 2 = 5
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Efekt synergii jest zbadany i opisany w takich 

dziedzinach jak:

- Farmakologia

- Ekonomia

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Marketing

- Cybernetyka

Efekty synergiczne w bioenergetyce

Siłownie wiatrowe

Elektrownie wodne

Biodiesel

Biomasa Biogaz

Kolektory cieplne

Fotoogniwa

Potencjalnie efekty synergiczne mogą ujawnić się przy każdej próbie wykorzystania więcej niż 

jednego źródła bioenergii, problemem jest ich identyfikacja i zmierzenie.
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Efekty synergiczne w bioenergetyce

Przykład 1. Kolektory cieplne + fotoogniwa

Kolektor słoneczny 

wodny

Moduł fotowoltaiczny

ciepła woda 

użytkowa
prąd elektryczny

Korzyść:

Zwiększona 

wydajność 

modułów 

fotowoltaicznych 

dzięki chłodzeniu.

Możliwe jest pokrycie 

powierzchni 

absorbującej kolektora 

wodnego cienką 

warstwą fotoogniw z 

krzemu amorficznego:

Przykład 2. Fotoogniwa + generator wiatrowy

Efekty synergiczne w bioenergetyce

Przykładowy wykres mocy uzyskanej z fotoogniw 

w ciągu 24h: z powodu specyfiki działania 

regulatora ładowania pewien zakres niskich 

wartości mocy nie zostaje użyty do zasilania 

instalacji. Zakres ten staje się znaczny w 

przypadku pochmurnej pogody.

Przykładowy wykres mocy uzyskanej z siłowni 

wiatrowej w ciągu 24h: podobnie jak w przypadku 

fotoogniw, istnieje niewykorzystany zakres 

wartości mocy.
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Efekty synergiczne w bioenergetyce

Przykład 2. Fotoogniwa + generator wiatrowy

Po połączeniu modułów fotowoltaicznych i generatora wiatrowego z instalacją elektryczną za pomocą 

wspólnego regulatora ładowania może nastąpić zsumowanie marginalnych (niewykorzystanych) wartości mocy  

- na rys. kolor jasnoniebieski - i umożliwienie wprowadzenia ich do instalacji zwiększając tym samym ogólną 

ilość dostępnej mocy i wydajność systemu.

Podsumowanie

Poszukiwanie synergicznych oddziaływań między 

wieloźródłowymi instalacjami bioenergetycznymi, ich 

identyfikacja i szacowanie ilościowe może przyczynić się do 

lepszego wykorzystania tych instalacji. Nieznaczna poprawa 

wydajności może przynieść znaczne korzyści na skutek efektu 

skali.

Efekty synergiczne mogą przyczynić się również do całkiem 

nowego podejścia do projektowania samodzielnych, 

pozasieciowych układów bioenergetycznych oraz systemów 

współpracujących z architekturą.



2010-07-12

1

Standardyzacja ocen substratów 
oraz zasady doboru składu mieszanin dla 
biogazowni rolniczych z uwzględnieniem 

oddziaływao inhibicyjnych.
Renata Myczko

Tomasz  Kołodziejczyk

Akredytowane Laboratorium LBMPZ

Pracownia Fermentacji

w Falentach Oddział w Poznaniu 
ul. Biskupioska 67 60-461 Poznao

Plan prezentacji

Proces biotechnologiczny fermentacji 

beztlenowej – jak powstaje biogaz?

Rodzaje substratów i podział funkcjonalny –

czym karmić bakterie?

Komponowanie mieszaniny fermentacyjnej –

wykwintne menu?  

Sposoby oceny wydajności biogazowej – czy 

to będzie działało?

Co to jest inhibicja czyli jak łatwo zniszczyć 

proces?

I.

II.

III.

IV.

V.

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

http://www.methanetomarkets.org/index.aspx
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I.  Jak  powstaje  BIOGAZ ?

Biogaz w naturze powstaje wszędzie tam gdzie są 

łatwo dostępne substancje pokarmowe, brakuje 

tlenu i najważniejsze są odpowiednie 

mikroorganizmy.

Biotechnologia pozwala ujarzmić naturę i sterować 

procesem, ale wymaga stosowania właściwych 

reguł:

• stabilne warunki bio-fizyko-chemiczne

• stabilna jakość mieszaniny fermentacyjnej

• stały nadzór nad parametrami strategicznymi

• szybka reakcja na odchylenia od normy
Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

Biogaz :
• jest mieszaniną gazów 
(m.in.: CH4, CO2, O2, 
H2S, H2, N2, NH3, H20)
• każdy etap 
prowadzony jest przez 
inne typy bakterii
• metan powstaje w 
ostatnim etapie  procesu 
fermentacji
Proces:

• psychrofilny 20-26oC

• mezofilny 32-40oC

• termofilny 50-57oC   

Technologia:

• jednofazowa

• wielofazowa

Hydroliza, 
trawienie

proste związki organiczne aminokwasy, kwasy 
tłuszczowe i cukry

Faza kwasowa

kwasy: masłowy, propionowy, mlekowy 
alkohole itp.

Faza 
octanowa

kwas octowy H2, CO2

Faza 
metanowa

CH4, CO2

Schemat procesu
fermentacji biogazowej

mieszanina fermentacyjna: substrat , 
kosubstrat, substrat towarzyszący
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II.  Co  jedzą  bakterie ?

Substratem nazywamy ogólnie materiał organiczny 
nadający się do strawienia przez bakterie.

Monosubstrat, to substancja która może być 
fermentowana samodzielnie.

Kosubstrat to substancja dodawana w odpowiedniej 
proporcji do mieszaniny fermentacyjnej, która nie 
fermentuje samodzielnie, wymaga inoculacji.

Ogólnie substraty dzielimy wg:

• cech funkcjonalnych: substraty rozcieńczające, 
zagęszczające, zwiększające wydajność, dodatki 
stabilizujące proces i substraty utylizacyjne.

• cech technologicznych: substraty łatwe, 
inoculujące, 
adhezyjne, trudne i niebezpieczne. Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

monosubstraty strategiczne,  inoculujące

kosubstraty zagęszczające, zwiększające  wydajnośd

Rodzaje i właściwości substratów
Źródło: Institut für Energetik und 

Umwelt gGmbHrodzaj sm 
[% śm]

smo
[% sm]

N          NH4       P2O5

[% sm]

wydajnośd 
Nl/kg śm

wydajnośd 
Nl/kg smo

zawartośd CH4

[%]



2010-07-12

4

kosubstraty rozcieoczające, zagęszczające, zwiększające  wydajnośd 

substraty trudne i  niebezpieczne

rodzaj sm 
[% śm]

smo
[% sm]

N          NH4       P2O5

[% sm]

wydajnośd 
Nl/kg śm

wydajnośd
Nl/kg smo

zawartośd CH4

[%]
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III.  Jak  stworzyd  menu ?

Komponowanie mieszaniny fermentacyjnej wymaga 

szczegółowej wiedzy o każdym substracie i 

interakcjach pomiędzy nimi.

Każda mieszanina musi spełniać podstawowe 

warunki:

• zawartość suchej masy 12-15% fermentacja

‘mokra’, 16-40% fermentacja ‘sucha’

• stabilna pojemność buforowa, odczyn pH 6,8 –

7,5

• bilans składników pokarmowych C:N:P:S   

600:15:5:1 Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

gnojowica kiszonka słoma mieszanina

1,2 1,4

94,2

1,4
6,8

30,6

3,8

12,6

92

68

2

86

proporcja składników 

popiół smo woda

gnojowica kiszonka słoma mieszanina

8 32 98 14 sm % śm 

85,2 95,6 3,9 90 smo % sm 

6,8 30,6 3,8 12,6 smo % śm 

92 68 2 86 woda % śm 
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IV.  Jak sprawdzid czy to smakuje ?

Sposoby oceny wydajności biogazowej substratów i 

mieszanin są dwa:

kalkulacyjny – tabelaryczny  wykorzystuje tabele 

wartości pokarmowych pasz szacuje teoretyczny 

uzysk biogazu na podstawie zawartości 

głównych składników pokarmowych i 

stuprocentowego rozkładu substancji 

organicznych.

analityczny – doświadczalny  wykorzystuje 

metodę laboratoryjnej oceny uzysku biogazu w 

czasie trwania standardowej próby fermentacji 

metanowej 

z analizą zawartości sm i smo, odczynu pH

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

Standardowa próba 
fermentacji metanowej 

Prowadzona jest wg. 

PB-01/LBMPZ 2008/FM 

metodą DIN 38 414 t.8: 

1985.

Ocena: wydajności 

biogazowej, tempa 

procesu i parametrów 

chemicznych, lub inhibicji, 

stopnia rozkładu 

substratu, czy masy 

pofermentacyjnej oraz 

zwiększenia wydajności, 
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Przykładowy  arkusz  oceny wydajności

Standardowa próba 
fermentacji mieszaniny 

Prowadzona jest wg. PB-

02/LBMPZ 2010/FM 

metodą porównawczą.

Ocena: wydajności 

biogazowej mieszaniny 

fermentacyjnej, tempa 

procesu i parametrów 

chemicznych, 

zwiększenia wydajności  

lub dodatków 

stabilizujących

Wynik: Nl/kg smo 

mieszaniny 
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0

20
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N
l/

kg
 s

m
o

tygodnie

uzysk tygodniowy

Inoculum

Miskant hydroliza 5%

Miskant suchy 5%

Miskant suchy 2,5%

substrat Vs
[Nl/kg smo]

sm  [%śm] smo 
[%sm]

Inoculum 103,5 6,01 84,31

Miskant hydroliza 5% 329,7 66,92 95,98

Miskant suchy 5% 243,1 80,11 95,77

Miskant suchy 2,5% 320,3 80,11 95,77

Przykładowy  obraz  wydajności biogazowej
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N
l /

 k
g 

sm
o

tygodnie

uzysk sumowany

Inoculum

Miskant hydroliza 5%

Miskant suchy 5%

Miskant suchy 2,5%

substrat Vs
[Nl/kg smo]

sm  [%śm] smo 
[%sm]

Inoculum 103,5 6,01 84,31

Miskant hydroliza 5% 329,7 66,92 95,98

Miskant suchy 5% 243,1 80,11 95,77

Miskant suchy 2,5% 320,3 80,11 95,77

Przykładowy  obraz  wydajności biogazowej
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substrat   
gnojowica 

bydlęca gęsta

obornik 

bydlęcy

kiszonka z 

kukurydzy

odpady 

poubojowe 

wynik dla 

mieszaniny

przykład kalkulacji dla 

0,5 MW ze sprawnością 

35%

sm [%] śm 7,00 22,00 32,00 20,00

smo [%] sm 80,00 72,00 90,00 80,00

obciążenie mieszaniny 

sm

Ilość t/rok 15 700,00 3 250,00 5 650,00 980,00 25 580,00 14,93 

obciążenie substratem % 61,38 12,71 22,09 3,83

uzysk m3/t śm 25,00 45,00 198,00 135,00 403,00
średnia wydajność na 

godzinę pracy biogazowni

uzysk m3/rok 392 500,0 146 250,0 1 118 700,0 132 300,0 1 789 750,00 223,72

% CH4 60,00 60,00 53,00 60,00 58,25

m3 CH4/t śm 15,00 27,00 104,94 81,00 227,94

m3 CH4 z substratu 235 500,00 87 750,00 592 911,00 79 380,00 995 541,00

Przykładowy  obraz  kalkulacji wydajności

V.  Dlaczego nie działa ?

Inhibicja to zjawisko spowolnienia lub 
zahamowania procesu wywołane czynnikami 
biologicznymi, fizycznymi lub chemicznymi.

Inhibicja biologiczna: nieprawidłowa inoculacja, 
niewłaściwe szczepy, ubytek liczby bakterii.

Inhibicja chemiczna: obecność tlenu, niewłaściwe 
pH, brak równowagi chemicznej pomiędzy 
etapami procesu, obciążenie inhibitorami 
wprowadzanymi wraz z mieszaniną, 
nagromadzenie inhibicyjnych produktów 
pośrednich z poszczególnych etapów.

Inhibicja fizyczna: zła temperatura, złe 
mieszanie, złe obciążenie objętościowe, 
zły hydrauliczny czas retencji.

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl
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Najważniejsze inhibitory i stężenia hamujące

Źródło: Institut für Energetik und 

Umwelt gGmbH

Podsumowanie

Zbiogazowanie jest biotechnologią produkującą Zieloną Energię

Ograniczenia produkcji biogazu wynikają z niedoskonałości techniki
i technologii

Wiedza o procesie i innowacje technologiczne powstają każdego dnia, 
z każdą nową instalacją.

Stabilny proces jest nieskooczony gdyż gnojowica i odpady będą 
produkowane stale.

Zachowanie reguł rządzących procesem i dostarczanie 
dobrej jakości substratów gwarantuje wysoką wydajnośd.
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dziękuję za uwagę

Renata Myczko

Tomasz Kołodziejczyk

Akredytowane Laboratorium LBMPZ

Pracownia Fermentacji

e-mail: myrenka@ibmer.waw.pl

w Falentach Oddział w Poznaniu 

ul. Biskupioska 67 60-461 Poznao

tel. 61 820 39 38, fax. 61 820 83 81

www.methanetomarkets.org

http://www.methanetomarkets.org/index.aspx


1

1

Projekt: 
Upowszechnienie badań na temat 

odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrony własności intelektualnej

Wirtualna elektrownia 
Nowe trendy w wytwarzaniu, 

magazynowaniu i dystrybucji energii

dr inż. Bogdan Sedler

Ekspert – SITR Sp. z o.o.

Koszalin, 2010 - 2012

Koszalin, 2010 - 2012 2

Istniejące sieci elektroenergetyczne 

Słabości i zagrożenia

Stan obecny - wielkie elektrownie 

przesyłające energię do odległych odbiorców 

poprzez długie linie przesyłowe

Awarie źródeł i / lub sieci powodują 

zakłócenia dostaw wielu odbiorców energii
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Awarie systemów energetycznych

Przykłady rozległych awarii w systemach 
elektroenergetycznych w Polsce

Szczecin – marzec 2008

metropolia pozbawiona  zasilania na kilkadziesiąt godzin

Polska – październik 2009

700 tys. odbiorców pozbawionych zasilania na kilkanaście 
godzin 

Małopolska i Śląsk – styczeń 2010 

ponad 120 tys. odbiorców pozbawionych zasilania na kilka dni,

a ponad 20 tys. na ponad dwa tygodnie 

POTRZEBA BUDOWY DRUGIEGO 

FILARU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Koszalin, 2010 - 2012 4

Technologie energetyczne

Źródła - dostępne i przyszłościowe 
technologie energetyczne

Kolektor słoneczny

Mikrowiatrak

Pompa ciepła

Samochód elektryczny

Mikrobiogazownia

Biogazownia

Ogniwo fotowoltaiczne

Spalarnia śmieci (także technologie plazmowe utylizacji śmieci i 
inne)

Elektrownia wodna ultraniskospadowa

Mikroźródło jądrowe
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Potrzeba sieci inteligentnych 

Smart – Grid

Polskie sieci elektroenergetyczne 

nie są przystosowane do współpracy z 

odnawialnymi źródłami energii elektrycznej, 

zwłaszcza takimi jak.: farmy wiatrowe, 

biogazownie, energetyka wodna

i energetyka słoneczna

Koszalin, 2010 - 2012 6

Technologie energetyczne

Sieci - przyszłościowe technologie 

energetyczne

Wirtualne źródło poligeneracyjne

(zwiększenie efektywności energetyki rozproszonej w aspektach: 

energetycznym, ekonomicznym i poprawy bezpieczeństwa energetycznego)

Sieci inteligentne (Smart Grid)

(przeniesienie akcentu z wytwarzania energii na zarządzanie energią)

Powstanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych –

niezbędny warunek rozwoju i wykorzystania zielonej energetyki: 

odnawialnych źródeł energii
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Przyszłość energetyki

Wirtualna elektrownia - lokalna energetyka 

rozproszona oparta na OZE i mikrosieci

Koszalin, 2010 - 2012
8

Przyszłość OZE – wirtualna elektrownia

Przykładem takiej sieci
jest aktualnie testowany w 

Niemczech: 
„Projekt Kombikraftwerk 

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

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

biogazowni, energii słonecznej 
oraz sprzężonej elektrowni 

szczytowo – pompowej
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Wirtualna elektrownia

Istotą Smart Gridu 

jest Centrum Sterowania siecią, 
które zapewnia równomierną 

podaż energii elektrycznej 
dostosowaną do 
zapotrzebowania

Pozwala to na uniknięcie

jednej z największej wad 
energetyki opartej na źródłach 

odnawialnych, jaką jest, 
zwłaszcza w przypadku farm 

wiatrowych, nierównomierność 
podaży

Koszalin, 2010 - 2012
10

Wirtualna elektrownia



6

Koszalin, 2010 - 2012
11

Istota Smart Grid 

Inteligentne sieci energetyczne (Smart Grid) to 

kompleksowe rozwiązania energetyczne,
pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację 

i optymalne sterowanie rozproszonymi elementami sieci 

energetycznych – po stronie producentów jak i odbiorców energii 

- a służące ograniczeniu zapotrzebowania na energię.

Sieci te wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę 

(liczniki, wyłączniki, przełączniki, rejestratory), 

która umożliwia wzajemną wymianę

i analizę informacji a w efekcie - optymalizowanie zużycia energii 

(cieplnej, elektrycznej) lub np. dystrybucji gazu

Koszalin, 2010 - 2012 12

Istota Smart Grid
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Istota Smart Grid

Koszalin, 2010 - 2012 14

Istota Smart Grid
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Istota Smart Grid

Główne cechy sieci inteligentnej:

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

(ang.: self - healing) 

Efekt końcowy:

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

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

Koszalin, 2010 - 2012 16

Cechy Smart Grid

Przyszłe Smart Grid - będą to firmy typu

„Real Time Utility” 

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

 Komunikacja między podmiotami i przepływ informacji w 
czasie rzeczywistym

 Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym

 Systemy eksploatacyjne działające w czasie rzeczywistym 

zintegrowane z bieżącym monitorowaniem infrastruktury
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Cechy Smart Grid

Wymagane cechy Smart Grid wg Ministerstwa 
Energetyki USA

 Optymalizacja wykorzystania zasobów oraz efektywności 
eksploatacyjnej  

 Wykorzystanie wszystkich rozwiązań w zakresie generacji i 
magazynowania energii 

 Zapewnienie wymaganej jakości zasilania dla wszelkich potrzeb 
występujących w gospodarce cyfrowej 

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

 Odporność na ataki fizyczne i cybernetyczne oraz katastrofy 
naturalne

 Umożliwienie czynnego uczestnictwo odbiorców energii.

 Umożliwienie wprowadzanie nowych produktów, usług i rynków .  

Koszalin, 2010 - 2012 18

Cechy Smart Grid

Wymagane cechy Smart Grid wg Komisji 
Europejskiej

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

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

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

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

Rozwinięta sieć inteligentna
Obecny hierarchiczny

system energetyczny

Koszalin, 2010 - 2012 20

Sieci obecne a Smart Grid 

Sieć obecna Sieć inteligentna

Telekomunikacja

Brak lub
jednokierunkowa, 

zwykle nie w
czasie

rzeczywistym

Dwukierunkowa, 

W czasie 
rzeczywistym

Współdziałanie
z odbiorcą 

Ograniczone Na szeroką skalę

Liczniki Elektromechaniczne

Cyfrowe 
(umożliwiające
ustalanie cen i 

Odczyt liczników
w czasie

rzeczywistym)



11

Koszalin, 2010 - 2012 21

Sieci obecne a Smart Grid 

Sieć obecna Sieć inteligentna

Eksploatacja  Ręczna kontrola urządzeń

Zdalny monitoring, 
wyprzedzająca 
konserwacja, 

obsługa w czasie 
rzeczywistym 

Generacja Scentralizowana 
Scentralizowana oraz 

rozproszona

Sterowanie 
przepływami energii

Ograniczone
W szerokim zakresie, 

zautomatyzowane

Koszalin, 2010 - 2012 22

Sieci obecne a Smart Grid 

Sieć obecna Sieć inteligentna

Niezawodność 
Podatność na awarie i 
kaskadowe wyłączenia, 

reakcja po awarii

Zautomatyzowane, czynna 
ochrona zapobiega 

wyłączeniom przed ich 
wystąpieniem

Przywrócenie działania 
po zaburzeniu

Ręczne Samonaprawa

Topologia systemu
Promieniowa; ogólnie 

przepływ energii w jedną 
stronę

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

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

optymalizacji, kontrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa zakupów i dostaw 

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

do 2050 r.

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

model sieci nie będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwa dostaw przy 

realizacji w/w celów

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

rola, stwarzają konieczność  dostarczenia narzędzi klientom umożliwiających 

efektywne wykorzystanie energii

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

dwukierunkowego przepływu energii elektrycznej 

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

został utworzony w 2005 r.

European Technology Platform (ETP) Smart Grids

Koszalin, 2010 - 2012 24

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

Koszalin, 2010 - 2012 26

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

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

oraz ministerstw: środowiska i gospodarki, 

planuje stworzyć projekt 

programu priorytetowego 

„Inteligentne sieci energetyczne”

Będzie to instrument finansowy służący wdrażaniu 

najnowocześniejszych rozwiązań sieciowych

podnoszących efektywność energetyczną w skali 

całego kraju

Koszalin, 2010 - 2012
28

Projekty w realizacji

Energa S.A. realizuje pilotażowy program instalowania inteligentnych 

liczników, które w trybie ciągłym mierzą pobór energii i analizują 

reguły, jakimi rządzi się na nią popyt

PSE Operator uruchomił dwuletni program przygotowań do 

wprowadzenia inteligentnego zarządzania siecią 

Duże zainteresowanie podobnymi rozwiązaniami wykazują 

RWE Polska na rynku stołecznym oraz Vattenfall na Śląsku

Szacuje się, że wdrażając ISE można uzyskać oszczędność energii 

rzędu 10%

Krajem najbardziej zaawansowanym obecnie we wdrażaniu 

inteligentnych sieci energetycznych są Włochy
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Korzyści z wdrożenia Smart Grid

Wg Electric Power Research Institute (USA)

inwestycje w rozwój technologii sieci inteligentnych 

o wartości 165 mld $ przyniosą przychody w wysokości 

od 638 do 802 mld $

Oznacza to wskaźnik przychody / koszty 

w wysokości od 4:1 do 5:1. 

Koszalin, 2010 - 2012 30

Potrzeba magazynowania energii

Ilość energii pozyskiwanej 

z odnawialnych źródeł energii, takich jak:

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

w czasie i jest trudna do prognozowania

Wahania wielkości wytwarzanej energii 

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

Możliwym sposobem ograniczania trudności przy 
wykorzystaniu OZE jest zastosowanie 

buforujących magazynów energii elektrycznej

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

Wprowadzenie magazynów energii elektrycznej 

jest jednym z istotnych elementów budowy 

„inteligentnej sieci” - Smart Grid”,

która jest niezbędna dla wykorzystania wielu 
rozproszonych źródeł energii

Koszalin, 2010 - 2012 32

Technologie magazynowania energii

Najbardziej rozpowszechnionym 

rodzajem magazynów energii są akumulatory

Posiadają one dużą pojemność energetyczną, ale 

jednocześnie mają szereg wad, głównie niską 

żywotność (liczba cykli ładowania / rozładowania – od 

1000 do kilku tysięcy) oraz niską moc

Wady te powodują, że efektywność ich stosowania 

jako magazynów energii dla poprawy wykorzystania 

OZE jest ograniczona



17

Koszalin, 2010 - 2012 33

Superkondensatory jako magazyny energii

Od kilku lat wprowadzane są nowe elementy / urządzenia 

do magazynowania energii elektrycznej jakimi są

superkondensatory [ang. supercapacitors],

określane także jako 

ultrakondesatory [ang. ultracapacitors]

oraz

„kondensatory z warstwą podwójną”

ang. Double−Layer Capacitors: DLC, 

Electrochemical Double−Layer Capacitors: EDLC

Koszalin, 2010 - 2012 34

Zasada działania superkondensatorów

Zasada działania superkondensatora – podwójna warstwa 

Helmholtza

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

podwójna warstwa elektryczna

Podwójna warstwa elektryczna
J. Iwaszkiewicz 

Instytut Elektrotechniki 
O. W Gdańsku
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Zasada działania superkondensatorów

Budowa superkondensatora 

z podwójną warstwą elektryczną Helmholtza

Elektrolit
(wodny lub organiczny)

Ggrafit (materiał porowaty 

zapewniający dużą powierzchnię)

Separator jonowy

Anoda Katoda

J. Iwaszkiewicz 
Instytut Elektrotechniki 

O. W Gdańsku

Koszalin, 2010 - 2012

J. Iwaszkiewicz 
Instytut Elektrotechniki 

O. w Gdańsku

Superkondensatory a inne magazyny energii

Porównanie urządzeń do magazynowania energii
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Zalety superkondensatorów

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

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

Niska oporność wewnętrzna

(rzędu miliomów, a więc niskie straty)

Koszalin, 2010 - 2012 38

Zalety superkondensatorów

• bardzo duża moc 
impulsowa

• kontrola zgromadzonej 
energii

• niewysoka cena 
(obniżająca się)

• niekłopotliwa 
eksploatacja
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Rodzaje konstrukcji superkondensatorów

Przykłady wykonań superkondensatorów

IEL Gdańsk19

Konstrukcja zwijana (EPCOS, Maxwell)

Maxwell Boostcap

2600 F/2,7 V

102x60 mm/0,4 kg

Konstrukcja składana (ECOND)

ECOND 64/400

0,8 F/400 V

600x220 mm/50 kg

Koszalin, 2010 - 2012 40

Rodzaje konstrukcji superkondensatorów

Superkondensatory wysokonapięciowe

IEL Gdańsk20

14 V 64 V 300V

Konstrukcja składana –

nie wymaga układów wyrównywania napięć

+

−

+

−

+

−

Konstrukcja pryzmatyczna –

wymagane układy wyrównywania napięć

3 
V

+

24 V 36 V

− + −
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Typoszeregi superkondensatorów

Typoszereg superkondensatorów

IEL Gdańsk22

38.04152125236440/64

Diesel - start 

lokomotywy

34.039013008.59640/96

38.05705002.030090/300

Pojazdy hybrydowe

transport, samochody 

elektryczne, UPSy, 

trafostacje, energia 

wiatrowa

40.051018001103670/36

31.038040001602860/28

26.030040001002840/28

22.023020002551425/14

14.513013501401412/14

Diesel – start 

silnika, pojazdy 

szynowe, autobusy

.

10.095670100149/14

ZastosowanieWaga

kg
Wysokość

mm
Prąd

[Imax/A]
Pojemność

[C/F]

Napięcie

[U/V]
E/U

kJ/V

Koszalin, 2010 - 2012 42

Badania nad superkondensatorami 

w Instytucie Elektrotechniki Oddział w Gdańsku

Prace nad superkondensatorami prowadzi 
Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku

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

energii elektrycznej

Wielkie nadzieje wiąże się zwłaszcza z konstrukcją składaną

Badania nad superkondensatorami składanymi 
prowadzone są w ramach europejskiego projektu 

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

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

i magazyn energii

Samochody 
elektryczne są 

odbiornikami energii 
elektrycznej

Ich akumulatory 
mogą również być 
wykorzystane jako 
magazyny energii

Koszalin, 2010 - 2012 44

Przyszłość źródeł – ogniwa paliwowe

System stacjonarnego ogniwa paliwowego (NRL 2008)

Ogniwa paliwowe są 
przyszłościowymi 

rozwiązaniami 
związanymi z rozwojem 
technologii biometanu i 

biowodoru
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Przyszłość źródeł - małe reaktory jądrowe

Reaktor jądrowy firmy Hyperion Power 

Generation

Wysokość 1,5 m,  moc 27 MW.  Wystarczy 

to dla 20 tysięcy gospodarstw domowych. 

Jest ekologiczny. Za pięć lat ma trafić na 

rynek. Cena ok. 25 mln $. 

Reaktory mają być instalowane jako małe 

elektrownie jądrowe  w USA i w Japonii. 

Zdaniem Hyperion głównym rynkiem zbytu 

będą jednak kraje, w których w energetyce 

królował do tej pory węgiel kamienny. 

Wymienia się m.in. Słowację, Czechy, Litwę 

i Polskę. 

Koszalin, 2010 - 2012
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Superkondensatory – magazyny energii 
elektrycznej 
 

Streszczenie 
 

Wielkość energii pozyskiwanej z takich źródeł 
odnawialnych jak farmy wiatrowe czy baterie słoneczne 
podlega w znacznym stopniu losowym wahaniom.  
Sprawia to niemałe problemy związane z efektywnym 
wykorzystaniem pozyskanej energii, a takŜe- w sytuacji 
połączenia licznych źródeł do wspólnej sieci- problemy 
związane ze sterowaniem i zarządzaniem taką 
rozproszoną elektrownią. Konieczne jest wówczas 
zastosowanie buforujących magazynów energii 
elektrycznej zdolnych do przejęcia chwilowych uderzeń 
energii i do podtrzymania napięcia przy zaniku energii ze 
źródła. 
Najnowszymi elementami magazynującymi energię 
elektryczną są superkondensatory, które posiadają duŜą 
pojemność, mogą przyjmować i generować bardzo duŜe 
prądy (kilka kA) i bardzo duŜą Ŝywotność – stwarza to 
duŜe perspektywy ich współpracy z odnawialnymi 
źródłami energii. 
W ostatnich latach rozwinięto dwie rodzaje konstrukcji 
superkondensatorów: superkondensatory zwijane oraz 
superkondensatory składane. 



Superkondensatory składane mają mniejszą gęstość 
energii niŜ superkondensatory zwijane, ale znacznie 
większą moc czyli moŜliwość pracy z wielkimi prądami 
oraz niskie straty. Produkowane jest wiele modeli 
superkondesatorów składanych na róŜne napięcia od 14V 
do 700V, w tym modele wysokonapięciowe na napięcie 
od 300V do 700V. Stwarza to moŜliwość szerokiego ich 
zastosowania w energetyce. 
Fakt ten spowodował, Ŝe w Oddziale Instytutu 
Elektrotechniki w Gdańsku podjęte zostały prace nad 
superkondensatorami, zwłaszcza o konstrukcji składanej. 
Prace te dotyczą z jednej strony rozwijania samej 
technologii, z drugiej zaś wykorzystania 
superkondensatorów do magazynowania i 
przekształcania energii elektrycznej. 
Badania nad superkondensatorami składanymi 
prowadzone są w ramach europejskiego projektu Cost 
Action 542 pt. HPSMT – High Performance Energy 
Storages for Mobile and Stationary Applications 
(Wysokosprawne Urządzenia Magazynowania Energii w 
Zastosowaniach Pojazdowych i Stacjonarnych). 
Działanie COST Action 542 zostało ustanowione w 
ramach programu Unii Europejskiej COST (Współpraca 
Europejska w zakresie Badań Naukowych i 
Technicznych) i uruchomione w dn. 29/30 marca 2006r. 
 
 
 
Potrzeba magazynowania energii przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii 

Wielkość energii pozyskiwanej z takich źródeł 
odnawialnych jak farmy wiatrowe czy baterie słoneczne 



podlega w znacznym stopniu losowym wahaniom. 
Nakładają się one na wahania w pewnym stopniu 
przewidywalne, zaleŜne np. od prognozy pogody lub, 
zwłaszcza w przypadku energii słonecznej, pory dnia lub 
roku. Sprawia to niemałe problemy związane z 
efektywnym wykorzystaniem pozyskanej energii, a 
takŜe- w sytuacji połączenia licznych źródeł do wspólnej 
sieci- problemy związane ze sterowaniem i zarządzaniem 
taką rozproszoną elektrownią. Konieczne jest wówczas 
zastosowanie buforujących magazynów energii 
elektrycznej zdolnych do przejęcia chwilowych uderzeń 
energii i do podtrzymania napięcia przy zaniku energii ze 
źródła. 

Gdyby wymienić właściwości jakie powinna mieć 
energia doskonała, a więc łatwość wytwarzania i 
przekształcania parametrów, niezwłoczną dostępność 
i moŜliwości transportowania na duŜe odległości, a 
takŜe zdolność magazynowania znacznych ilości 
energii, to energia elektryczna nie mogłaby zostać 
uznana za energie doskonałą poniewaŜ nie udało się 
dotychczas rozwiązać zadowalająco problemu jej 
magazynowania. JednakŜe obok znanych, od czasów 
ogniwa Volty, baterii (akumulatorów) ostatnie 
osiągnięcia technologiczne z zakresu elementów 
energoelektronicznych pozwalają widzieć 
superkondensator jako element magazynujący energię 
elektryczną. Superkondensator dzięki ogromnej 
pojemności i podwyŜszeniu napięcia znamionowego w 
porównaniu do klasycznych baterii tworzy nowe 
moŜliwości w energoelektronice i elektroenergetyce, 
moŜliwości nie tylko przekształcania, ale równieŜ 
magazynowania energii.  



 
Superkondenatory 

Zasada działania superkondensatora opiera się na 
wykorzystaniu zjawiska podwójnej warstwy Helmholtza, 
która stanowi obszar na granicy dwóch faz odznaczający 
się statystycznie nierównomiernym rozmieszczeniem 
elektronów lub jonów w obu fazach. Elektryczna 
warstwa podwójna powstaje np. na powierzchni 
elektrody zanurzonej w elektrolicie, z elektronów 
zgromadzonych w elektrodzie i jonów z roztworu 
zgromadzonych na jej powierzchni. Elektryczna warstwa 
podwójna wpływa na przebieg procesów 
elektrochemicznych. Jej działanie moŜna porównać do 
umieszczenia kondensatora na powierzchni elektrody. 
Wykorzystanie tego zjawiska pozwala osiągnąć duŜą 
powierzchnię styku materiał + elektrolit, a to umoŜliwia 
osiągnięcie pojemności 2000 F/g.  

W ostatnich latach rozwinięto dwie technologie 
konstrukcji superkondensatorów: zwijaną oraz składaną. 
 



Przykłady wykona ń superkondensatorów

IEL Gdańsk19

Konstrukcja zwijana (EPCOS, Maxwell)

Maxwell Boostcap
2600 F/2,7 V
102x60 mm/0,4 kg

Konstrukcja składana (ECOND)

ECOND 64/400
0,8 F/400 V
600x220 mm/50 kg

Examples of supercapacitors of different design. 

Superkondensatory wysokonapi ęciowe

IEL Gdańsk20

14 V 64 V 300V

Konstrukcja składana –
nie wymaga układów wyrównywania napi ęć

+

−

+

−

+

−

Konstrukcja pryzmatyczna –
wymagane układy wyrównywania napi ęć

3 

V

+

24 V 36 V

−
+

−

High voltage supercapacitors  



W tabeli zestawiono podstawowe parametry dostępnych 
superkondensatorów wykonanych w tej technologii 

Typoszereg superkondensatorów

IEL Gdańsk22

38.04152125236440/64

Diesel - start 
lokomotywy

34.039013008.59640/96

38.05705002.030090/300

Pojazdy hybrydowe
transport, samochody 
elektryczne, UPSy, 
trafostacje, energia 
wiatrowa

40.051018001103670/36

31.038040001602860/28

26.030040001002840/28

22.023020002551425/14

14.513013501401412/14

Diesel – start 
silnika, pojazdy 
szynowe, autobusy
.

10.095670100149/14

ZastosowanieWaga
kg

Wysokość
mm

Prąd
[Imax/A]

Pojemność
[C/F]

Napięcie
[U/V]

E/U
kJ/V

 
Portfolio of supercapacitors. 
 
Prace nad superkondensatorami w Oddziale Instytutu 
Elektrotechniki w Gdańsku 

Wielkie nadzieje wiąŜe się zwłaszcza z konstrukcją 
składaną, a intensywne prace badawcze prowadzone są w 
tym zakresie w Oddziale Instytutu elektrotechniki w 
Gdańsku. 
Dotyczą one z jednej strony rozwijania samej 
technologii, z drugiej zaś - wykorzystania 
superkondensatorów do magazynowania i 
przekształcania energii elektrycznej. Podstawowe 
właściwości superkondensatorów ECOND przesądzają o 
ich przydatności.  

MoŜna tu wymienić: wysoką trwałość, odporność 
przeciwwybuchową i na ogień, odporność na przepięcia i 



przetęŜenia wywołane przez zwarcia, pracę 
bezobsługową, wysoką niezawodność, a takŜe długi 
„czas Ŝycia” i zakres temperatur <-45 to +50> °C. 

Badania nad superkondensatorami składanymi 
prowadzone są w ramach europejskiego projektu Cost 
Action 542 pt. HPSMT – High Performance Energy 
Storages for Mobile and Stationary Applications 
(Wysokosprawne Urządzenia Magazynowania Energii w 
Zastosowaniach Pojazdowych i Stacjonarnych). 

Działanie COST Action 542 zostało ustanowione w 
ramach programu Unii Europejskiej COST (Współpraca 
Europejska w zakresie Badań Naukowych i 
Technicznych) i zatwierdzone przez Komitet WyŜszych 
Urzędników COST podczas 164 zebrania w Brukseli w 
dn. 29/30 marca 2006r. Koniec projektu jest określony na 
12.07.2010r. Wniosek o ustanowienie Działania 542 
został przygotowany i złoŜony przez polsko-niemiecką 
grupę inicjatywną, w której ze strony polskiej 
uczestniczył Instytut Elektrotechniki, w tym Oddział 
Gdański IEL, który był głównym inicjatorem 
przedsięwzięcia. Udział w projekcie 542 potwierdziło 18 
krajów, w tym jako pierwsze: Belgia, Bułgaria, Niemcy, 
Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Francja, a 
zebranie inicjujące (kick off meeting) odbyło się w 
Brukseli 13 lipca 2006r. 
 

W ramach Działania 542 jego uczestnicy będą 
prowadzili wspólne prace badawczo-rozwojowe nad 
rozwojem superkondensatorów składanych i ich 
zastosowań w ramach pięciu grup roboczych: 
WG 1: "Zaawansowane Materiały". 
WG 2: "Technologia Konstrukcji i Produkcji". 



WG 3: "Zastosowania Samochodowe". 
WG 4: "Zastosowania w Transporcie Elektrycznym". 
WG 5: "Zastosowania w Energetyce".  

Głównym celem Działania COST Nr 542 jest 
opracowanie Wysokosprawnych Urządzeń 
Magazynowania Energii i ich wdroŜenie w 
zastosowaniach pojazdowych i stacjonarnych w 
urządzeniach transportowych i energetycznych. 
Rdzeniem/kluczowym elementem tych urządzeń będą 
wysokonapięciowe moduły superkondesatorowe. 

Oddział Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku 
bierze aktywny udział w pracach grup roboczych 3, 4 i 5. 
W szczególności w grupie 5 IEL OG odgrywa rolę 
wiodącą w zakresie zastosowania superkondensatorów w 
urządzeniach energoelektronicznych. 

We wrześniu 2006 Oddział Gdański Instytutu 
Elektrotechniki złoŜył w Ministerstwie wniosek o 
finansowanie projektu badawczego specjalnego 
dotyczącego badań filtrów aktywnych na bazie 
superkondensatorów, w związku z udziałem Oddziału w 
Cost Action 542. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie 
i Oddział Gdański zawarł umowę na opracowanie 
projektu pt. 
„Filtr aktywny (kompensator) zapadów i 
krótkotrwałych zaników napi ęcia sieci energetycznej 
z magazynem energii w postaci baterii 
wysokonapięciowych superkondensatorów 
składanych”. 
 
 
 
 



Supercapacitors – electric energy storing 
devices 

 
Abstract 

A quantity of energy produced by renewable sources as 
wind farms or solar panels is unstable and changes in 
time in unpredictable manner. 
 

It results in serious problems with efficient use of 
produced energy as well as problems with control and 
management of generating plant including several 
networked renewable sources. To solve these problems it 
is necessary installing buffering electric energy storages 
capable to accept short-time bursts of energy and to 
maintain output voltage at declines of energy generation. 
The new energy storing elements are supercapacitors 
featuring high capacity, ability to accepts and generate 
very big currents (few kA) and long operational life – it 
creates good perspectives for supercapacitors cooperation 
with renewable energy sources. 
Recently two different designs of supercapacitors where 
developed -prismatic and stacked supercapacitors. The 
stacked supercapacitors are featuring lower energy 
density than pristmatic ones, but much bigger power i.e. 
ability to work with big currents and low losses.   
It results in serious problems with efficient use of 
produced energy as well as problems with control and 
management of generating plant including several 
networked renewable sources. To solve these problems it 
is necessary installing buffering electric energy storages 
capable to accept short-time bursts of energy and to 
maintain output voltage at declines of energy generation. 



Several models of the stacked supercapacitors 
manufactured with voltage from 14V to 700V, including 
high-voltage models with voltage from 300V to 700V. It 
enables application of these supercapacitors in power 
industry. 
This fact resulted at initiating at the Gdansk Brach of 
Electrotechnical Institute a R+D work on 
supercapacitors, especially the stacked ones. The work is 
includes development of the supercapacitor technology 
as well as application of supercapacitors at the electric 
energy storing and processing systems. 
The research on stacked supercapacitors is performed 
within European project Cost Action 542: HPSMT – 
High Performance Energy Storages for Mobile and 
Stationary Applications. Cost Action 542 was 
established within European Union program COST: 
( European Cooperation in the Field of Scientific and 
Technical Research) and initiated on March 29/30, 2006. 
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Sposób i instalacja do odgazowania biomasy, odpadów i paliw kopalnych 
 

Termiczny rozkład ad substancji organicznej biomasy oraz wszelkiego rodzaju odpadów 
organicznych prowadzony w warunkach szybkiego doprowadzenia ciepła i wysokich 
temperatur procesu, prowadzi do uzyskania  dużej ilości gazowych produktów o wysokiej 
wartości chemicznej i energetycznej dających się stosunkowo łatwo oczyścić z wszelkiego 
rodzaju substancji szkodliwych dla technologicznego ich wykorzystania i dla otoczenia. 
Dotychczasowe wyniki prac badawczych oraz szeroko stosowane aplikacje przemysłowe  
wykazały, że w zależności od doboru warunków realizacji procesów odgazowania 
wyrażonych temperaturą procesu szybkiej pirolizy, szybkością nagrzewu, konstrukcją 
reaktora  można uzyskać , w zależności  od rozkładanej  substancji nawet 90% przemianę 
fazy stałej w fazę gazową. Uzyskane gazowane produkty pirolityczne mogą być użyte jako 
wysokokaloryczne paliwo gazowe – po uprzednim  odwodnieniu i chemicznym usunięciu 
gazowych substancji  szkodliwych takich  jak np.  tlenki siarki – lub poddane łagodnemu 
uwodornieniu  dają  wysoko  jakościowe  hydrogenizaty węglopochodne stanowiące źródło 
paliw ciekłych jak i surowców chemicznych . Procesy pirolizy organicznych substancji 
stałych są znane, a technologie technicznej ich realizacji są prowadzone od  szeregu lat. Jako 
surowiec do  procesów szybkiej pirolizy nadaje się każda substancja organiczna zawierająca 
duże ilości części lotnych. 
Możliwość uzyskania dużej  ilości gazów pirolitycznych metodą szybkiej pirolizy zwróciły 
uwagę na technologie realizowane  tą metodą, prowadzącą do uzyskania praktycznie 
największej sprawności przemiany fazy stałej w fazę gazową w warunkach konwencjonalnej 
termochemicznie przemiany substancji organicznej. W trakcie szybkiego nagrzewu substancji 
podlegającej termicznej destrukcji w miarę możliwości eliminuje się wtórny rozpad 
pierwotnych produktów procesu przy szybkim ich odprowadzeniu ze strefy reakcyjnej. W 
trakcie szybkiej pirolizy uzyskuje się do 80% sprawność cieplną procesu przemiany 
wyrażoną  jako udział energii zawartej w gazie w stosunku do całkowitej energii zawartej w 
substancji  wyjściowej. Ilość gazu pirolitycznego oraz skład chemiczny jest zależny od 
rodzaju substancji poddanej procesowi rozkładu, szybkość nagrzewu, końcowej temperatury 
procesu rozkładu oraz wielkości wymiarowej rozkładanej substancji. Ilość parametrów 
mających wpływ na proces szybkiej pirolizy  świadczy o tym jak bardzo skomplikowany jest 
proces, szczególnie wówczas, gdy celem nadrzędnym jest uzyskanie jak  największej ilości 
gazu pirolitycznego. Ponadto w przypadku cząstek mniejszych od 100 μm, gdy szybkość 
nagrzewu jest od 102 do 104°C/s, a wzrost temperatur wewnątrz cząstek następuje w ciągu  
milisekund, rozkład substancji organicznej jest wówczas  mało porównywalny z tym jaki 
zachodzi przy stacjonarnej niskiej  temperaturze reakcji i niskich szybkościach nagrzewu. 
Wzrost ilości produktów gazowych występuje również w wyniku  obniżenia ciśnienia  
reakcji.  Powstanie podciśnienia w strefie reakcji powoduje zwiększenie wydajności gazów 
pirolitycznych. 
Obecnie najczęściej stosowaną metodą  niskociśnieniowej pirolizy paliw biodegradowalnych  
jest wielostopniowa technologia wykorzystująca  technikę fluidalną (metoda zwana COED) 



pozwalająca na regulację czasu przebywania odgazowywanej substancji w strefie reakcji oraz 
szybkie odprowadzenie z reaktora wytworzonych lotnych produktów. W technologii tej 
odgazowywana substancja  jest poddana rozdrobnieniu poniżej 3 mm i suszona w strumieniu 
gorącego gazu    , po czym poddana jest do reaktorów pirolizy. Liczba reaktorów pirolizy 
oraz ich temperatury pracy są uzależnione od wielkości   temperatury mięknienia substancji 
organicznej i nieorganicznej zgazowywanego paliwa. Układ temperatur reaktorów jest tak 
dobierany aby uzyskać maksymalną ilość gazu pirolitycznego bez spiekania się 
odgazowywanej  substancji. Czas przebywania paliwa w poszczególnych reaktorach jest tak 
dobierany, aby w temperaturze danego reaktora nastąpiło całkowite wyjście lotnych 
składników. Lotne produkty opuszczające fluidalne reaktory pirolizy po odpyleniu w 
cyklonach są schładzane i rozfrakcjonowywane na  poszczególne składniki gazowe. 
Wodór otrzymany z gazu pirolitycznego jest często używany w procesach  uwodornienia, a 
pozostała część  gazu pirolitycznego po odsiarczeniu stosowana jest jako paliwo energetyczne 
lub stanowi produkt do dalszej przeróbki technologicznej. 
Opracowana w latach 50-tych ubiegłego stulecia  metoda  Lurgi – Ruhrgas polega na szybkiej 
pirolizie paliwa przy wykorzystaniu gorącego koksu jako stałego nośnika energii. 
W technologii tej rozdrobnione poniżej 0,5 mm paliwo jest mieszane z ogrzanym do 
temperatury 900-950°C koksem. Rozdrobnione paliwo szybko nagrzewa się do wysokich 
temperatur od rozgrzanego koksu wydzielając lotne produkty rozkładu pirolitycznego. Lotne 
produkty szybkiej pirolizy poddaje się procesowi odpylania  w cyklonach, schładzaniu i 
rozdziałowi na poszczególne frakcje ciekłe i gazowe. 
Lotny koksik w ilości 30 do 50% ogólnej masy paliwa jest nawracany transportem 
pneumatycznym  przy użyciu powietrza, w czasie którego zachodzi częściowe spalanie. 
Pozostała część koksiku może być użyta bezpośrednio  do opalania paleniska kotłowego lub 
po schłodzeniu stanowić może dodatek do produkcji mieszanek koksowych lub produkcji 
formowanych paliw bezdymnych. 
Metoda pirolizy węgla  opracowana przez Garret Research and Development Corporation do 
otrzymania syntetycznych paliw ciekłych polega na wykorzystaniu gorącego koksiku jako 
stałego nośnika ciepła w reaktorze strumieniowym. Wybór pirolizy jako metody upłynnienia 
węgla podyktowany został stosunkową łatwością realizacji jak i relatywnie niskimi kosztami  
przy przemysłowym wykorzystaniu procesu. 
Przy ogrzaniu paliwa do temperatur 800-1000°C bez dostępu  powietrza, substancja 
organiczna  paliw ulega rozkładowi z wytworzeniem gazu pirolitycznego i stałej pozostałości 
karbonizatu. Wzajemne proporcje tych produktów uzależnione są od temperatury  pirolizy i 
szybkości nagrzewu. Wzrost temperatury procesu i szybkości nagrzewu sprzyja  wytworzeniu 
się większej ilości produktów gazowych kosztem obniżenia  wydajności  karbonizatu. 
Z wielu potencjalnych technik szybkiego ogrzewania paliwa poddanego procesowi 
odgazowania  za najprostsze technicznie i najbardziej efektywne z dotychczasowych 
rozwiązań prowadzących   do zrealizowania procesu szybkiej pirolizy w celu uzyskania 
cennego gazu pirolitycznego, (który jest surowcem wyjściowym do produkcji  szeregu 
produktów technologicznych) uznano wykorzystanie gorącego koksiku jako stałego nośnika 
ciepła  i zastosowanie  reaktora strumieniowego. Wprowadzone do strumienia koksiku paliwo 
nagrzewać się może z szybkością dochodzącą do 3000 deg/s, co gwarantuje bardzo duże 
wyjście części lotnych, dochodzące do 80% udziału substancji organicznej. Strumień 



produktów opuszczających reaktor przechodzi przez układ cyklonów odpylających, gdzie 
wytrącony  koksik jest chłodzony. Mieszanina par i gazów po odpyleniu i schłodzeniu jest 
rozdzielana   na substancje smołowe, które poddaje się  procesowi   uwodornienia  w celu 
uzyskania substytutu ropy naftowej lub niskosiarkowego oleju opałowego. Pozostały gaz  po 
oczyszczeniu  zużytkowany może być jako źródło  wodoru  praz jako gaz opałowy. Są to 
jednak instalacje o niskiej wydajności, sięgającej kilku ton przetwarzanego paliwa na dobę. 
Inne stosowane metody np.: metoda Toscoal opracowana  przez The Oil Shale Corporation 
wykorzystuje do procesu szybkiej pirolizy węgla , jako stały nośnik ciepła ceramiczne kule. 
W metodzie  ICHPW  proces odgazowania węgla przebiegać może przy użyciu gorącego 
popiołu w temperaturze około 900°C w złożu fluidalnym w temperaturze 560-580°C przy 
wydajności kilku ton węgla na dobę i uzysku produktów gazowych do 70% masy substancji 
organicznej.  
Stosowane dotychczas technologie realizujące proces szybkiej pirolizy, głównie węgla 
charakteryzują się  ograniczoną wydajnością przetwarzanej substancji   i nie posiadają 
optymalnej sprawności energetycznej. Istotnym  brakiem istniejących sposobów i 
pracujących reaktorów  pirolitycznych jest ich przystosowanie, wyłącznie do węgla , paliwa 
o określonych własnościach fizycznych takich jak lepkość, wilgotność i zawartość  substancji 
mineralnej. Stosowane technologie w przypadku zawilgoconej często i zatłuszczonej – 
lepkiej substancji organicznej pochodzącej z różnego rodzaju  odpadów  biodegradowalnych, 
wymagają wstępnej obróbki termicznej, w celu usunięcia czynników sklejających , które są 
jednak zawsze kłopotliwe technologicznie i powodują dość znaczne straty energetyczne, 
które obniżają ogólną sprawność przemiany. Stosowane technologie posiadają  dość znaczne 
ograniczenia wynikające przede wszystkim ze zdolności przetwórczych procesu szybkiej 
pirolizy. Wydajności przetwórcze poszczególnych metod  sięgają bowiem najwyżej kilku ton  
na godzinę i dla zwiększenia wydajności   masowej wymagają budowy baterii kilku lub 
kilkunastu reaktorów. Stała  pozostałość po pirolizie staje się  często produktem odpadowym, 
który musi być poddany  procesowi dalszej utylizacji. Powyższe  niedogodności  są 
przyczyną ograniczonej ilości pracujących na skalę przemysłową  pirolitycznych technologii 
przetwarzających  paliwa węglowe, a tym bardziej  biomasę i odpadamy biodegradowalne. 

   Znany ze zgłoszenia patentowego według P 388243  sposób pirolizy biomasy pochodzącej z 
odpadów zwierzęcych i roślinnych charakteryzuje się tym, że sposób spalania i urządzenia do 
spalania wsadu z odpadów organicznych i nieorganicznych  według wynalazku P388243 
charakteryzuje się tym, że proces pirolizy wsadu z odpadów  organicznych i nieorganicznych 
zawierających  odpady pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, odpady komunalne i osady z 
oczyszczalni ścieków prowadzi się w komorze obrotowej w atmosferze redukcyjnej lub 
zbliżonej do redukcyjnej w obecności  spalin powstałych ze spalania paliwa 
wysokokalorycznego. Powstałe w trakcire  pirolizy  gazowe produkty rozkładu zawierające 
gazowy tlenek wapnia w ilości  stechiometrycznej do zawartości siarki i chloru kieruje się do 
mieszalnika  przynależnego do komory fluidyzacyjnej, w którym gazowe  produkty rozkładu 
miesza sie z powietrzem pierwotnym w ilości 0,2 do 0,4 udziału objętościowego powietrza  
do spalania, natomiast karbonizat i składniki mineralne popiołu z komory fluidyzacyjnej 
wprowadza sie do złoża fluidyzacyjnego, przez które przepływa gaz  fluidyzacyjny 
składający się z powietrza i spalin z recyrkulacji pobieranych w ilości od 10 do 90% udziału 
objętościowego spalin i w takiej  ilości, aby niezależne od obciążenia cieplnego instalacji 



utrzymać prędkość przepływu  gazu fluidyzacyjnego przez  złoże od 1 do 5 m/s – prędkości 
odniesienia do temperatury złoża.  

Powietrze do spalania wsadu rozdziela się na kilka rodzajów powietrza do spalania, w tym 
powietrze pierwotne w ilości od 20 do  40% udziału objętościowego powietrza niezbędnego 
do spalania, powietrze wtórne w ilości  od 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze 
trzecie w ilości 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze czwarte w ilości 10 do 30% 
udziału objętościowego oraz powietrze do spalania  karbonizatu zawarte w gazie 
fluidyzacyjnym w ilości 10 do 40%  udziału objętościowego powietrza  niezbędnego do 
spalania. Gaz fluidyzacyjny podaje się  pod ciśnieniem od 4 do 12 kPa do kilku stref złoża 
fluidyzacyjnego ( w ilości 1 do 4 stref).  
Urządzenie do spalania wsadu  z odpadów organicznych i nieorganicznych zawierające 
komorę obrotową   pirolizy i komorę fluidyzacyjną charakteryzuje się tym, że komora  
fluidyzacyjna z komorą spalania w górnej części i ze złożem fluidyzacyjnym w dolnej części 
jest zespolona poprzez komorę separacji cząstek stałych z komorą dopalania gazów palnych i 
karbonizatu zawartych w spalinach, natomiast do  komory fluidyzacyjnej jest kierowany 
wylot z procesu pirolizy  wsadu w komorze obrotowej i materiał inertny dozowany 
podajnikiem z zasobnika tego materiału  oraz dozowane palnikiem paliwo ciekłe lub gazowe 
do zapłonu i stabilizacji procesów spalania gazów pirolitycznych przy udziale powietrza  
wtórnego i powietrza trzeciego poddawanego przez odrębne dysze oraz do nagrzewu 
materiału  fluidyzacyjnego i zapłonu karbonizatu znajdujących się w złożu.  Komora spalania  
przynależna do komory fluidyzacyjnej zawiera feston doprowadzający spaliny do ko mory 
separacji cząstek  stałych, natomiast komora ta w dolnej części zawiera feston przelotu spalin 
kierowanych do komory dopalania wyposażonej w dysze powietrza czwartego i palnik  
zapłonowo - stabilizujący dopalania gazów  palnych i karbonizatu znajdujących się  w 
przepływających spalinach. W komorze dopalania pod festonem wlotu spalin są 
zainstalowane  dysze powietrza  czwartego, a na przeciwko festonu jest zainstalowany palnik  
zapłonowo – stabilizujący, przeznaczony do dopalania gazów palnych i karbonizatu 
zawartego  w spalinach, przy czym feston ko mory separacji jak i feston komory spalania są 
podobnie  wykonane z rur zespolonych z kształtownikami. 
Powstałe w komorze obrotowej gazy pirolityczne wprowadzane są do komory fluidalnej, 
gdzie  spalają się w górnej części komory z powietrzem :”pierwotnym”  doprowadzonym do 
komory fluidalnej kanałem powietrza „pierwotnego” oraz dyszami powietrza  „wtórnego” i 
powietrza „trzeciego”. Karbonizat spada do złoża fluidalnego, które od spodu zamknięte jest 
dnem dyszowym, pod którym znajduje się skrzynia gazu fluidyzacyjnego, do której 
wentylator wysokoprężny tłoczy poprzez wentylator  powietrze z otoczenia i poprzez 
wentylator spalin z recyrkulacji  z za wentylatora wyciągowego spalin. Złoże fluidalne 
wytworzone jest z karbonizatu oraz materiału  inertnego podawanego z zasobnika materiału 
inertnego. Zapłon  złoża fluidalnego odbywa się przy pomocy palnika  zapłonowego, a 
pomiary ciśnień i temperatur złoża mierzone są  manometrami i termoelementami. Popiół ze 
złoża fluidalnego odprowadzany jest  układem odprowadzania popiołu, składającego  się z 
wanny żużlowej, do której  wprowadzony jest kanał odprowadzający popiół ze złoża 
fluidalnego oraz kanał odprowadzający  popiół z komory dopalania. 
Gazy spalinowe, lotny popiół i lotny karbonizat powstałe w komorze fluidalnej przepływają  
przez feston „górny” do komory separacji, gdzie ulegają częściowemu odpyleniu. Z  komory 



separacji przepływają przez „dolny” feston, gdzie ulegają dalszemu odpyleniu do komory 
dopalania.  
Gazy palne i niedopalony karbonizat wpływając do komory dopalania mieszają się z 
powietrzem :”czwartym”  doprowadzonym dyszą i w obecności płomienia palnika dopalają 
się.  
Sposób odgazowania biomasy odpadów i paliw kopalnych  według wynalazku znamienny 
tym, że substancja poddana procesowi szybkiej  pirolizy przygotowana jest gabarytowo w 
układzie  materiałowo sortowniczym oraz w układzie rozdrabniania do wymiarów liniowych 
mniejszych od 100 mm. Rozdrobniony wsad  podawany jest do bunkra załadowczego w 
postaci  trocin, zrębków, peletów, brykietów, pyłów, pulpy, miału, groszku, grysiku i kęsów , 
skąd układem podajników podawany jest do zasobnika przykotłowego, gdzie miesza się z 
podawanym w ilościach  stechiometrycznych kamieniem wapuiennym  w stosunku do 
zawartej we wsadzie siarki  i chloru. Powstała mieszanina wsadu i kamienia wapiennego 
poddawana jest do komory obrotowej, gdzie poddana jest procesowi suszenia i szybkiej 
pirolizy w strumieniu spalin pochodzących ze spalania  paliwa wspomagającego w palniku 
olejowym lub gazowym umieszczonym w płycie czołowej komory obrotowej. Sposób 
znamienny tym, że proces suszenia i termicznego rozkładu wsadu i kamienia wapiennego 
przebiega w atmosferze redukcyjnej przy stechiometrycznym lub lekko  
podstechiometrycznym spalaniu paliwa wspomagającego, przy temperaturze w przedziale  
750 – 1150°C. W tym zakresie temperatur neutralizowane są tlenki siarki przy pomocy 
tlenków wapnia i wytrącane  z fazy gazowej w postaci stałych cząstek gipsu (CaSO4). Układ 
według  wynalazku znamienny tym, że gazy pirolityczne częściowo odsiarczone w komorze 
obrotowej przy pomocy tzw metody „pierwotnej”  stanowią mieszani nę pary wodnej, gazów 
palnych takich jak: CO, H2, C2H2, CH4, C2H5 itd. Oraz gazów  obojętnych takich jak N2 i 
innych balastowych zawierających Cl, F itd.  
Gazy pirolityczne opuszczając komorę obrotową posiadają temperaturę w przedziale od 700 
do 1000°C i zawierają oprócz pary wodnej, gazów palnych i gazów obojętnych, pary metali 
alkalicznych, metali ciężkich, związku chloru, fluoru oraz  niewielkie pozostałości tlenków 
siarki i niewielki ilości paliwowych tlenków azotu. 
Sposób według wynalazku znamienny tym, że gazy pirolityczne  po wyjściu z komory 
obrotowej przepływają do komory gazu  pirolitycznego, gdzie są schładzane przez 
powierzchnie ścian  membranowych komory oraz przez  powierzchnie ogrzewalne 
podgrzewacza  wody. Na wyjściu z komory  mierzona jest temperatura, ciśnienie i skład gazu 
pirolitycznego. 
Sposób  według wynalazku znamienny tym, że schłodzone gazy pirolityczne o znanym 
składzie chemicznym i znanych  parametrach termodynamicznych  - podciśnienie w 
przedziale 50 do 200 Pa, temperatura w przedziale 150 – 250°C przepływają przez układ 
odpylaczy oraz przez układ chemicznego oczyszczania do instalacji technologicznej przeróbki 
gazu lub do instalacji gazu opałowego. Części gazów pirolitycznych   po oczyszczeniu z 
części stałych  w odpylaczu 13.7 i oczyszczeniu chemicznym w układzie chemicznego  
oczyszczania  gazów 13.8 po osiągnięciu stanu równowagi termicznej instalacji kierowana 
jest poprzez klapę regulacyjno-odcinającą 13.12   do zasilania palnika wspomagającego 7 
oraz poprzez klapę regulacyjno-odcinającą   13.13 do zasilania palnika zapłonowo-
stabilizującego 10.5 do zapłonu i stabilizacji pracy  złoża fluidalnego 10.1 oraz do zasilania 



palnika zapłonowego stabilizującego zapłon i dopalanie lotnego koksiku i gazów palnych w 
komorze dopalania 15.  
Sposób według wynalazku znamienny tym, że powstały w komorze obrotowej  karbonizat i 
popiół spływają z dna ko mory obrotowej przez szczelinę „a” o szerokości  i wysokości od 
100 m do 500 mm do złoża fluidalnego, gdzie karbonizat ulega spaleniu. Powstałe w złożu 
fluidalnym gazy spalinowe przepływają  do komory dopalania, gdzie mieszają się z 
dodatkowo doprowadzonym powietrzem  i w obecności płomienia paliwa gazowego lub 
ciekłego wypalają  się niespalone  w komorze fluidalnej  gazy palne i ziarna karbonizatu. 
Wypływające z komory fluidalnej gazy  ulegają częściowemu oczyszczaniu z lotnego popiołu 
i karboniztau  na elementach  festonu umieszczonego w tylnej ścianie ekranowej komory 
fluidalnej. Odseparowany pył spływa  do złoża fluidalnego, a gazy spalinowe przepływają do 
komory dopalania, gdzie po wymieszaniu z powietrzem następuje dopalanie  gazów palnych i 
ziaren karbonizatu w strefie przypłomiennej płomienia palnika wspomagającego. Sposób 
według wynalazku znamienny tym, że w katalitycznej strefie przypłomiennej płomienia 
wspomagającego, bogatej w cząsteczki rodników  następuje całkowite i zupełne dopalanie 
cząstek gazowych i cząstek lotnego koksiku. Strefa przypłomienna płomienia 
wspomagającego spełnia rolę „dopalania” w wyniku czego, spaliny opuszczające ko morę  
dopalania nie zawierają części palnych. 
Sposób znamienny tym, że pozbawione części palnych spaliny  przepływając przez 
podgrzewacz grodziowy, umieszczony pod  sufitem komory dopalania, wychładzają się , a 
przepływając przez feston umieszczony  w górnej części tylnej ściany komory dodatkowo 
oczyszczają się z lotnego popiołu  i kondensujących się par metali ciężkich         , które  są 
zdmuchiwane okresowo do leja popiołowego komory dopalania. Po wyjściu z komory 
dopalania, spaliny przepływają przez ciąg  konwekcyjny kotła, gdzie oddają swe ciepło  
powierzchniom ogrzewalnym: wodnym, olejowym lub powietrznym, wychładzając się do 
temperatur 130 ,- 160°C. Po wyjściu z kanału spalinowego kotła, spaliny są kierowane do 
zgrubnego oczyszczania z lotnego popiołu  w multicyklonie i następnie do dokładnego 
oczyszczania w filtrze workowym. 
Sposób znamienny tym, że oczyszczone  z lotnego popiołu spaliny przetłaczane są prze  
wentylator wyciągowy do komina. Za wentylatorem wyciągowym spaliny są kierowane do 
stacji monitoringu spalin oraz do traktu spalin recyrkulacyjnych podawanych  do złoża 
fluidalnego, gdzie po wymieszaniu z powietrzem stanowią gaz  fluidyzujący złoże fluidalne. 
Sposób według wynalazki znamienny tym, że popiół ze złoża fluidalnego odbierany jest 
kanałem odprowadzającym popiół, którego górna krawędź  wlotowa jest  umieszczona w 
odległości od 0,5 do 2,5 m od dna sitowego, a dolna jest zanurzona w wodzie wanny 
żużlowej.  

 
 

Urządzenie do termicznej  pirolizy biomasy  odpadów oraz paliw kopalnych według 
wynalazku znamienne tym, że wsad zgromadzony w bunkrze  załadowczym 1  podawany jest 
podajnikiem 2 do zasobnika przykotłowego 4, gdzie miesza się z preparatem wapniowym 
podawanym z zasobnika preparatu wapniowego  3 przez podajnik celkowy 3.1. Mieszanina 
wsadu i preparatu wapniowego  w zasobniku przykotłowym jest zabezpieczana przed 
pożarem przy pomocy klapy przeciwpożarowej 6 umieszczonej  w kanale zasilającym 



zasobnik 4. Mieszanina wsadu i preparatu wapiennego podawana jest  podajnikiem 8 do 
komory obrotowej 9 przez płytę czołową 9.2, w której  umieszczony jest również palnik 
paliwa wspomagającego 7, zasilany przez moduł  przypalnikowy  8  sterujący pracą palnika. 
Płyta czołowa 9.2 uszczelniona  jest z komorą obrotową 9 przy pomocy kanałowego 
uszczelnienia labiryntowego 9.6, zaopatrzonego w pomiar ciśnienia gazu uszczelniającego 
9.5. W płycie czołowej 9.2 umieszczony jest króciec z manometrem 9.4 służący do pomiaru 
ciśnienia wewnątrz komory obrotowej w pobliżu płyty czołowej 9.2. 
Kanał uszczelniający 9.6  jest zasilany  korzystnie spalinami z recyrkulacji poprzez klapę 
regulacyjną 26.6 regulującą ilość doprowadzonych spalin. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  komora obrotowa 9 wzdłuż osi wzdłużnej 
zaopatrzona jest w czujniki temperatury 9.1  a wylotem połączona  jest z komora fluidalną 10 
poprzez kanałowe uszczelnienie  labiryntowe 9.6 zasilane poprzez klapę  regulacyjną 26.5 
spalinami z recyrkulacji, których ciśnienie mierzy manometr 9.7. Urządzenie według 
wynalazku  znamienne tym, że powstały w komorze obrotowej 9 gaz pirolityczny przepływa 
do komory  gazu pirolitycznego 13 ponad przegrodą 13.1 wykonaną jako ściana membranowa 
z rur kotłowych od spodu zaizolowana  betonem żaroodpornym i przechodząca przez całą 
szerokość komory fluidalnej 10 w taki sposób, że dolna jej krawędź jest umieszczona w 
pionowej odległości „a” w przedziale od 50 do 500 mm od spodu ściany komory 9 i poziomie  
w odległości  „b” 50 do 500 mm od końcowej krawędzi komory obrotowej 9. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że gazy  pirolityczne przepływają  z komory 
obrotowej 9 ponad przegrodą 13.1 do komory gazu pirolitycznego 13 dzięki mniejszemu 
ciśnieniu panującemu w komorze 9 niż w komorze 10 oraz dzięki  przegrodzie 13.1, która 
zamyka przepływ gazów do i ze złoża fluidalnego 10.1. Urządzenie znamienne tym, że gorące 
gazy pirolityczne ochładzają się oddając ciepło powierzchniom ogrzewalnym w postaci 
bocznych   ścian membranowych oraz podgrzewaczom wody 13.2 zaopatrzonym w 
zdmuchiwacze sadzy 13.11. Po schłodzeniu gazu pirolitycznego, na wylocie z kanału 
rozmieszczone są króćce do pomiaru ciśnienia 13.4, do pomiaru temperatury 13.5 i do poboru 
próbek gazu do analizy  chemicznej 13.6. Gazy pirolityczne po wyjściu  z kanału komory 13 
poddane są procesowi odpylania w odpylaczu 13.7 i chemicznemu  uzdatnianiu w reaktorze 
13.8. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że palnik wspomagający  7 po uzyskaniu 
równowagi termicznej przez instalację i ustabilizowanie procesu suszenia i odgazowania w 
komorze obrotowej 7 jest zasilany gazem pirolitycznym pobieranym z za układu  
chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 13.8, a jego ilość jest regulowana  przy pomocy 
klapy regulacyjnej 13.12. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  palnik wspomagający 7 jest zasilany 
paliwem ciekłym lub gazem wysokokalorycznym ze źródła  zewnętrznego jedynie podczas 
rozruchu  korzystnie w czasie do 5 godzin od momentu uzyskania termicznej równowagi 
przez komorę obrotową 7 oraz podczas odstawiania instalacji z pracy w czasie do 5 godzin 
podczas opróżniania komory 7 z osadu. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że palnik zapłonowo-stabilizujący 10.5 
zainstalowany w złożu fluidalnym 10.1 oraz palnik  zapłonowo-stabilizyjący 15.2 
zainstalowany w komorze dopalania  15 zasilane są  po osiągnięciu stanu równowagi 
termicznej przez instalację gazem pirolitycznym poprzez klapę regulacyno-odcinają cą 13.13. 



Gorąca woda lub mieszanka parowo – wodna  powstała w powierzchniach ogrzewalnych 
komory gazu pirolitycznego, odprowadzana jest z kolektorów 13.9 i 13.10  do  walczaka kotła 
14. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że karbonizat oraz  popiół  powstałe w trakcie 
pirolizy w komorze obrotowej 9 poprzez szczelinę  utworzoną po między  krawędzią 
wylotową komory obrotowej a dolną  krawędzią przegrody 13.1 odprowadzane są do złoża 
fluidalnego 10.1, gdzie  mieszane są z materiałem inertnym podawanym z zasobnika  
materiału inertnego 10.6. Złoże fluidalne  nagrzewane jest przy pomocy palnika zapłonowego  
10.5 i zasilane gazem fluidyzacyjnym składającym się z powietrza i spalin z recyrkulacji 
poprzez dno dyszowe 10.2  ze skrzyń gazu fluidyzacyjnego 10.3, zaopatrzonych w klapy 
regulacyjne gazu fluidyzacyjnego 10.9. Złoże fluidalne  zaopatrzone jest w  króćce do 
pomiaru ciśnienia 10.7 umieszczone bezpośrednio nad dnem dyszowym i w odległości od 1,5 
do 3,5 m  nad dnem 10.2 oraz  przemiennie króćce do pomiaru temperatury 10.8 w tych 
samych płaszczyznach poziomych. 
Układ znamienny tym, że popiół ze złoża fluidalnego odprowadzany  jest przy pomocy 
kanału  12.2, zaopatrzonego w podajnik celkowy 12.3 do wanny żużlowej 12.1 napełnionej 
wodą. Ściany ekranowe komory fluidalnej 10 i komory gazowej 13 zasilane są z kolektorów  
10.10 połączonych z rurami opadowymi 11 zasilanymi wodą z walczaka 14.  
Układ według  wynalazku znamienny tym, że  gaz fluidyzacyjny zasilający złoże  fluidalne  
10 przez dno dyszowe 10.2, skrzynie 10.3 i klapy regulacyjne 10.9 podawany jest  przez 
wysokoprężny  wentylator 28 o sprężu od 5 do 15 kPa składający się ze spalin  z recyrkulacji 
pobieranych rurociągiem 26 zaopatrzonym w klapę regulacyjną 26 umieszczona  za 
wentylatorem wyciągowegowym  spalin 20  i podawanych przez wentylator spalin 26.2 
napędzany silnikiem  26.3 z falownikiem 26.4 oraz z powietrza  podawanego wentylatorem 
27 zaopatrzonym w klapę regulacyjną 27.1.  
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że spaliny powstałe w wyniku spalania 
karbonizatu w złożu fluidalnym 10.1 przepływając do góry komory fluidalnej 10 omywają 
przegrodę 13.1 zmieniając przy tym swój kierunek przepływu z pionowego w ukośny w 
kierunku festonu 10.4 utworzonego z odgiętych rur  ekranu tylnego komory fluidalnej 10. 
Przegroda 13.1 od strony złoża fluidalnego posiada  warstwę betonu żaroodpornego, który 
zmniejsza  ilość ciepła przekazywanego od spalin ze złoża fluidalnego  do powierzchni 
ogrzewalnej przegrody 13.1 dzięki czemu gaz pirolityczny może oddawać więcej ciepła 
rurom ekranowym, które od góry są nieizolowane.  
Spaliny przepływając przez feston 10.4  ulegają częściowemu oczyszczeniu  z lotnego 
popiołu na kształtownikach przymocowanych do rur festonu 10.4. Po przejściu przez feston 
10.4 spaliny zawierające resztkowe ilości gazó palnych  i lotnego koksiku wpływają do 
komory dopalania 15, gdzie mieszają sie z powietrzem  doprowadzonym dyszą 15.1 i 
dopalają się w strefie przypłomiennej płomienia   palnika 15.2. Komora  dopalania 15 
wykonana jest ze ścian ekranowych, które zasilane są wodą kotłową z kolektora 15.3 
połączonego z rurą opadową 11 zasilaną z walczaka 14.  Gorąca woda lub mieszanka parowo 
– wodna ze ścian ekranowych  komory dopalania 15  odprowadzana jest do kolektorów 15.4, 
które połączone są z walczakiem 14.  Spaliny po dopaleniu gazów palnych i lotnego koksiku 
w komorze 15 przepływają przez grodziowy podgrzewacz oleju termalnego 15.6.  



Podgrzewacz grodziowy 15.5 zamyka komorę dopalania od góry i jest połączony z drugim 
stopniem  podgrzewacza oleju termalnego umieszczonym w przewale kotła. Podgrzewacz  
oleju termalnego połączony jest  z parownikiem oleju silikonowego 16.1. Olej termalny  
tworzy  zamknięty układ obiegowy, wyposażony w zbiornik wyrównawczy 16.6 zaopatrzony 
w zawór bezpieczeństwa. Wytworzone w parowniku 16.1 pary oleju silikonowego  kierowane 
są rurociągiem zaopatrzonym w termometr, mano metr oraz w zawory odcinające znajdujące 
się na zasilaniu i beipasie do  turbiny 16. Pary oleju  silikonowego po przejściu przez turbinę 
przepływają rurociągiem zaopatrzonym w manometr  i  termometr do wymiennika 
regeneracyjnego 16.2, skąd  pompa obiegowa 16.4 olej silikonowy podaje  do wymiennika 
regeneracyjnego 16.2, z którego po podgrzaniu  przepływa do parownika 16.1. Schłodzenie 
oparów oleju silikonowego  przebiega w wymienniku ciepła 16.3, w którym ogrzewana jest 
woda lub para wodna zasilająca odbiorniki  ciepła 16.5. 
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że w kanale wylotowym kotła umieszczony 
jest podgrzewacz wody 17.1 i 17.2, zasilany pompą 23, zasilającą instalację wodą  kotłową 
przygotowaną chemicznie w stacji chemicznej 24, zasilanej wodą surową i kondensatem z 
odbiorników ciepła 25. Podgrzana w  w podgrzewaczach 17.1 i 17.2 woda przepływa  w 
walczaku 14, skąd rurami opadowymi 11 zasila kolektory ścian ekranowych komory gazu 
pirolitycznego 13, komory fluidalnej 10 i komory dopalania 15. 
Instalacja według wynalazku znamienna tym, że w kanale wylotowym spalin zamontowane są 
króćce do pomiaru temperatury spalin 17.3, ciśnienia spalin 17.4 i poboru  próbek spalin do 
analizy chemicznej 17.5. Wytrącony w leju kanału 17 popiół odprowadzany  jest do układu 
odprowadzania popiołu 12. Kanał wylotowy spalin 17 połączony jest z układem odpylania 
spalin 18 i układem chemicznego oczyszczania spalin 19, skąd spaliny pobiera wentylator  
wyciągowy 20 napędzany silnikiem 20.1, sterowany falownikiem 20.2. Tłoczone przez 
wentylator wyciągowy spaliny monitorowane są w stacji monitoringu 21 i odprowadzane do 
komina 22. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzeżenie patentowe 
 

1. Sposób  odgazowania biomasy, odpadów i paliw konwencjonalnych  polegający na 
poddaniu wsadu procesowi suszenia i szybkiej pirolizy w komorze obrotowej zasilanej 
dodatkowym paliwem ciekłym lub gazowym znamienny tym, że proces szybkiej 



pirolizy wsadu odbywa się w sposób ciągły jednocześnie z termicznym rozkładem 
rozdrobnionego  kamienia wapiennego, dzięki czemu gazowe związki siarki wiązane 
są chemicznie przez lotne tlenki wapnia do  neutralnego gipsu, a chlor do chlorku 
wapnia, które w postaci popiołu usuwane są z instalacji. 

2. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że gazy pirolityczne oddzielone w 
komorze obrotowej 9 od karbonizatu i popiołu znajdują sie w górnej części komory 
obrotowej i przepływają  do komory gazu pirolitycznego 13 ponad przegrodą 13.1 i są 
schładzane poprzez  powierzchnie ogrzewalne podgrzewacza wody 13.2 i rury 
ekranowe przegrody 13.1 oraz rury  ekranowe ścian komory, w których przepływa 
woda kotłowa , po czym są oczyszczane z zanieczyszczeń stałych w odpylaczu 13.7 i 
z zanieczyszczeń chemicznych  w układzie chemicznego uzdatniania gazu 13.8. 

3. Sposób według zastrzeżenia 1  znamienny tym, że palnik wspomagający 7 komory 
obrotowej 9, po osiągnięciu równowagi termicznej w czasie korzystnie do 5h n od 
rozpoczęcia procesu suszenia i odgazowania wsadu jest zasilany gazem pirolitycznym 
poprzez klapę regulacyjną  13.12 

4. Sposób według zastrzeżenia 1 znamienny tym, że  palnik zapłonowo-podtrzymujący 
10.5 w komorze fluidalnej 10.1 oraz palnik zapłonowo-stabilizujący 15.2 w komorze 
dopalania 15  po osiągnięciu równowagi termicznej przez  instalację korzystnym jest 
aby były zasilane gazem pirolitycznym poprzez klapę regulacyjną 13.13. 

5. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że  karbonizat i popiół zgromadzony 
w dolnej części komory obrotowej 9 zasypuje się przez szczelinę utworzona pomiędzy  
krawędzią wylotową komory obrotowej 9, a dolną  krawędzią przegrody 13.1 do 
komory fluidalnej 10, gdzie z materiałem inertnym tworzy złoże fluidalne 10.1, w 
którym wypala się karbonizat w obecności pozostałego po termicznym rozkładzie 
kamienia wapiennego. 

6. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że powstałe w złożu fluidalnym 10.1 
gazy wypływają z komory fluidalnej 10  przez feston 10.4, gdzie następuje częściowa 
separacja z lotnego karbonizatu i mineralnych części stałych oraz  z par metali 
ciężkich, do komory dopalania 15, do której doprowadzone jest powietrze  przy 
pomocy dyszy 15.1 do dopalania resztek lotnego koksiku i gazów palnych. 

7. Sposób znamienny tym, że gazy spalinowe z komory  dopalania 15 kierowane są na 
podgrzewacz grodziowy 15.5 i podgrzewacz 15.6  korzystnie oleju termalnego, który 
podgrzewany do temperatury 300-350°C,  służy do odparowania oleju silikonowego w 
parowniku 16.1, którego pary  napędzają turbozespół ORC 16, oraz podgrzewają 
wodę w podgrzewaczu 17.1 i 17.2, która  odprowadzana jest do walczaka 14, z 
którego zasilane są odbiorniki ciepła 25. 

8. Instalacja do odgazowania biomasy, odpadów i paliw konwencjonalnych składająca 
się z bunkra 1, podajników  2 i 5, palnika paliwa wspomagającego 7, obrotowej 
komory suszenia i pirolizy 9, komory fluidalnej 10, komory gazu pirolitycznego  13, 
komory dopalania 16 i kanału konwekcyjnego 17  znamienna tym, że  komora 
fluidalna 10 rozdzielona jest przegrodą 13.1, wykonaną w postaci szczelnej  ściany 
membranowej 13.1 wykonanej z rur chłodzonych wodą, od spodu zaizolowanych 
betonem żaroodpornym , usytuowaną ukośnie pod kątem   od 20 do 70° w stosunku do 
ściany tylnej komory 10, której dolna krawędź tworzy  z krawędzią  wylotową komory 



obrotowej 9 szczelne o wysokości a  od 50do 500 mm i szerokości b od 50 do 500 
mm, przez którą przedostaje się karbonizat i popiół do złożą fluidalnego 10.1. 

9. Instalacja według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że przegroda 13.1 rozdzielają  
komorę  odbioru gazu pirolitycznego, karbonizatu i popiołu, posiada komorę fluidalną 
10 ze złożem  fluidalnym 10.1, w którym  spala się karbonizat,  oraz komorę gazu 
pirolitycznego 13, w której zainstalowane są wymienniki ciepła 13.2 schładzające gaz 
pirolityczny do temperatury 100-200°C.  

10. Instalacja  według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że na tylnej ścianie komory na 
wylocie z komory fluidalnej wykonany jest feston 10.4. z przymocowanymi 
kształtownikami  , na ktorych następuje wytrącanie lotnego popiołu i karbonizatu. 

11. Instalacja  według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że  na wylocie z komory dopalania 
15, pod sufitem zamontowany jest korzystnie grodziowy podgrzewacz oleju 
termalnego  15.5 i 15.6, który odparowywuje w parowniku 16.1 olej silikonowy 
napędzający turbozespół ORC 16, a w kanale konwekcyjnym 17 zainstalowane są 
podgrzewacze wody 17.1 i 17.2, które zasilają walczak 14, z którego zasilane sa 
odbiorniki ciepła 25.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIS  OZNACZEŃ 
 

1. Bunkier załadowczy wsadu 
2. Podajnik zewnętrzny wsadu 
3. Zasobnik preparatu wapniowego 

3.1. Celkowy podajnik preparatu wapiennego 
4. Zasobnik przykotłowy 
5. Podajnik wsadu do komory 
6. Klapa przeciwpożarowa 
7. Palnik paliwa wspomagającego 
8. Moduł przypalnikowy sterujący pracą palnika wspomagającego 
9. Komora obrotowa 

9.1. Pomiar temperatury wnętrza komory 
9.2. Płyta czołowa 
9.3. Kanał  uszczelniający płytę czołową komory 

      9.4. Pomiar ciśnienia wnętrza komory 
      9.5. Pomiar ciśnienia spalin w kanale uszczelniającym płytę czołową 
      9.6. Kanał uszczelniający komorę obrotową z komorą fluidalną 

9.7. Pomiar ciśnienia spalin w kanale uszczelniającym komorę fluidalną 
10. Komora fluidalna 

10.1. Złoże fluidalne 
10.2. Dno dyszowe 
10.3. Skrzynia gazu fluidyzacyjnego 

      10.4. Feston komory fluidalnej  
      10.5. Palnik zapłonowo-podtrzymujący 
      10.6. Zasobnik materiału inertnego 

10.7. Pomiar temperatur złoża fluidalnego 
      10.8. Pomiar ciśnień złoża fluidalnego 
      10.9. Klapa regulacyjna gazu fluidyzacyjnego 
      10.10.Kolektor zasilający ściany ekranowe ko mory fluidalnej 
11. Rura opadowa zasilająca kolektory ścian ekranowych 
12. Układ odprowadzania popiołu 

12.1. Wanna żużlowa 
12.2. Kanał odprowadzania popiołu ze złoża  

      12.3. Celkowy podajnik popiołu 
      12.4. Kanał odprowadzający popiół z komory dopalania 
      12.5. Kanał odprowadzający popiół z kanału konwekcyjnego 
      12.6. Kanał odprowadzający popiół  z odpylacza 
      12.7. Kanał odprowadzający popiół z przewału 
13. Komora gazu pirolitycznego 

13.1. Przegroda rozdzielająca gaz pirolityczny od karbonizatu 
13.2. Powierzchnie podgrzewacza wody schładzającego  gaz pirolityczny 
13.3.Czopuch wylotowy gazu pirolitycznego 
13. Króciec pomiaru ciśnienia gazu pirolitycznego na wylocie z komory gazowej 



     13.5. Króciec pomiaru temperatury gazu pirolitycznego na wylocie z komory gazowej 
     13.6. Króciec do poboru próbek gazu do analizy chemicznej 
     13.7. Układ odpylania gazu pirolitycznego 
     13.8. Układ chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 
     13.9. Kolektor odprowadzający gorącą wodę ze ścian ekranowych komory fluidalnej i    
              komory gazowej do walczaka  
     13.10.Kolektor odprowadzający gorącą wodę ze schładzaczy gazu pirolitycznego do  
              walczaka  
     13.11.Zdmuchiwacz popiołu 
     13.12.Klapa regulacyjno-odcinająca gaz pirolityczny do palnika wspomagającego 
     13.13. Klapa regulacyjno-odcinająca gaz pirolityczny do palnika zapłonowo- 
               stabilizującego 
14. Walczak 
15.  Komora dopalania 

15.1.Dysza powietrza „pierwotnego” 
15.2. Palnik zaołonowo-stabilizujący 
15.3. Kolektor zasilający ściany ekranowe komory dopalania 

      15.4. Kolektor odprowadzający mieszanki gorącą wodę ze ścian ekranowych komory 
  dopalania 

15.5. Podgrzewacz grodziowy pierwszego stopnia oleju termalnego .  
15.6. Podgrzewacz drugiego stopnia oleju termalnego 

      16. Generator ORC 
16.1.Parownik oleju silikonowego  
16.2. Schładzacz par oleju silikonowego 
16.3. Podgrzewacz regeneracyjny oleju silikonowego 
16.4. Pompa cyrkulacyjna oleju silikonowego 
16.5. Odbiornik ciepła 

      16.6. Naczynie wyrównawcze oleju termalnego 
17. Kanał konwekcyjny 

17.1. Podgrzewacz wody I stopnia 
17.2. Podgrzewacz wody II stopnia 
17.3. Króciec pomiaru temperatury spalin wylotowych z kotła 
17.4. Króciec pomiaru ciśnienia spalin wylotowych z kotła 
17.5. Króciec poboru próbek gazów  do analizy chemicznej gazów wylotowych z  
         kotła 

18. Instalacja odpylania gazów spalinowych 
19. Instalacja chemicznego  oczyszczania gazów spalinowych 
20. Wentylator wyciągowy spalin 

20.1. Silnik napędzający wentylator spalin 
20.2. Falownik silnika spalin 

21. Stacja monitoringu spalin 
22. Komin spalin wylotowych 
23. Pompa wody zasilającej kocioł 
24. Stacja chemicznego przygotowania wody kotlowej  



25. Odbiorniki ciepła 
26. Układ spalin z recyrkulacji 

26.1.Klapa regulacyjna ilości pobieranych spalin do recyrkulacji 
26.2. Wentylator spalin z recyrkulacji 
26.3. Silnik napędzający wentylator spalin  recyrkulacyjnych 
26.4. Falownik silnika spalin z recyrkulacji  
26.5. Klapa recyrkulacyjna  ilości spalin z recyrkulacji do uszczelniania kanału    
        komora obrotowa – komora fluidalna 
26.6.Klapa recyrkulacyjna spalin z recyrkulacji do uszczelniania kanału płyty     
       czołowej z komory obrotowej 
26.7. Klapa regulacyjna ilości spalin  do zasilania złoża fluidalnego 

27. Wentylator powietrza zasilającego złoże fluidalne 
27.1. Klapa regulacyjna ilości powietrza  zasilającego  złoże fluidalne  

28. Wentylator zasilający gazem fluidyzacyjnym złoże fluidalne  
28.1. Klapy regulacyjne ilości gazu fluidyzacyjnego do poszczególnych stref złoża. 
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Sposób i instalacja do odgazowania biomasy, odpadów i paliw kopalnych 
 

Termiczny rozkład ad substancji organicznej biomasy oraz wszelkiego rodzaju odpadów 
organicznych prowadzony w warunkach szybkiego doprowadzenia ciepła i wysokich 
temperatur procesu, prowadzi do uzyskania  dużej ilości gazowych produktów o wysokiej 
wartości chemicznej i energetycznej dających się stosunkowo łatwo oczyścić z wszelkiego 
rodzaju substancji szkodliwych dla technologicznego ich wykorzystania i dla otoczenia. 
Dotychczasowe wyniki prac badawczych oraz szeroko stosowane aplikacje przemysłowe  
wykazały, że w zależności od doboru warunków realizacji procesów odgazowania 
wyrażonych temperaturą procesu szybkiej pirolizy, szybkością nagrzewu, konstrukcją 
reaktora  można uzyskać , w zależności  od rozkładanej  substancji nawet 90% przemianę 
fazy stałej w fazę gazową. Uzyskane gazowane produkty pirolityczne mogą być użyte jako 
wysokokaloryczne paliwo gazowe – po uprzednim  odwodnieniu i chemicznym usunięciu 
gazowych substancji  szkodliwych takich  jak np.  tlenki siarki – lub poddane łagodnemu 
uwodornieniu  dają  wysoko  jakościowe  hydrogenizaty węglopochodne stanowiące źródło 
paliw ciekłych jak i surowców chemicznych . Procesy pirolizy organicznych substancji 
stałych są znane, a technologie technicznej ich realizacji są prowadzone od  szeregu lat. Jako 
surowiec do  procesów szybkiej pirolizy nadaje się każda substancja organiczna zawierająca 
duże ilości części lotnych. 
Możliwość uzyskania dużej  ilości gazów pirolitycznych metodą szybkiej pirolizy zwróciły 
uwagę na technologie realizowane  tą metodą, prowadzącą do uzyskania praktycznie 
największej sprawności przemiany fazy stałej w fazę gazową w warunkach konwencjonalnej 
termochemicznie przemiany substancji organicznej. W trakcie szybkiego nagrzewu substancji 
podlegającej termicznej destrukcji w miarę możliwości eliminuje się wtórny rozpad 
pierwotnych produktów procesu przy szybkim ich odprowadzeniu ze strefy reakcyjnej. W 
trakcie szybkiej pirolizy uzyskuje się do 80% sprawność cieplną procesu przemiany 
wyrażoną  jako udział energii zawartej w gazie w stosunku do całkowitej energii zawartej w 
substancji  wyjściowej. Ilość gazu pirolitycznego oraz skład chemiczny jest zależny od 
rodzaju substancji poddanej procesowi rozkładu, szybkość nagrzewu, końcowej temperatury 
procesu rozkładu oraz wielkości wymiarowej rozkładanej substancji. Ilość parametrów 
mających wpływ na proces szybkiej pirolizy  świadczy o tym jak bardzo skomplikowany jest 
proces, szczególnie wówczas, gdy celem nadrzędnym jest uzyskanie jak  największej ilości 
gazu pirolitycznego. Ponadto w przypadku cząstek mniejszych od 100 μm, gdy szybkość 
nagrzewu jest od 102 do 104°C/s, a wzrost temperatur wewnątrz cząstek następuje w ciągu  
milisekund, rozkład substancji organicznej jest wówczas  mało porównywalny z tym jaki 
zachodzi przy stacjonarnej niskiej  temperaturze reakcji i niskich szybkościach nagrzewu. 
Wzrost ilości produktów gazowych występuje również w wyniku  obniżenia ciśnienia  
reakcji.  Powstanie podciśnienia w strefie reakcji powoduje zwiększenie wydajności gazów 
pirolitycznych. 
Obecnie najczęściej stosowaną metodą  niskociśnieniowej pirolizy paliw biodegradowalnych  
jest wielostopniowa technologia wykorzystująca  technikę fluidalną (metoda zwana COED) 



pozwalająca na regulację czasu przebywania odgazowywanej substancji w strefie reakcji oraz 
szybkie odprowadzenie z reaktora wytworzonych lotnych produktów. W technologii tej 
odgazowywana substancja  jest poddana rozdrobnieniu poniżej 3 mm i suszona w strumieniu 
gorącego gazu    , po czym poddana jest do reaktorów pirolizy. Liczba reaktorów pirolizy 
oraz ich temperatury pracy są uzależnione od wielkości   temperatury mięknienia substancji 
organicznej i nieorganicznej zgazowywanego paliwa. Układ temperatur reaktorów jest tak 
dobierany aby uzyskać maksymalną ilość gazu pirolitycznego bez spiekania się 
odgazowywanej  substancji. Czas przebywania paliwa w poszczególnych reaktorach jest tak 
dobierany, aby w temperaturze danego reaktora nastąpiło całkowite wyjście lotnych 
składników. Lotne produkty opuszczające fluidalne reaktory pirolizy po odpyleniu w 
cyklonach są schładzane i rozfrakcjonowywane na  poszczególne składniki gazowe. 
Wodór otrzymany z gazu pirolitycznego jest często używany w procesach  uwodornienia, a 
pozostała część  gazu pirolitycznego po odsiarczeniu stosowana jest jako paliwo energetyczne 
lub stanowi produkt do dalszej przeróbki technologicznej. 
Opracowana w latach 50-tych ubiegłego stulecia  metoda  Lurgi – Ruhrgas polega na szybkiej 
pirolizie paliwa przy wykorzystaniu gorącego koksu jako stałego nośnika energii. 
W technologii tej rozdrobnione poniżej 0,5 mm paliwo jest mieszane z ogrzanym do 
temperatury 900-950°C koksem. Rozdrobnione paliwo szybko nagrzewa się do wysokich 
temperatur od rozgrzanego koksu wydzielając lotne produkty rozkładu pirolitycznego. Lotne 
produkty szybkiej pirolizy poddaje się procesowi odpylania  w cyklonach, schładzaniu i 
rozdziałowi na poszczególne frakcje ciekłe i gazowe. 
Lotny koksik w ilości 30 do 50% ogólnej masy paliwa jest nawracany transportem 
pneumatycznym  przy użyciu powietrza, w czasie którego zachodzi częściowe spalanie. 
Pozostała część koksiku może być użyta bezpośrednio  do opalania paleniska kotłowego lub 
po schłodzeniu stanowić może dodatek do produkcji mieszanek koksowych lub produkcji 
formowanych paliw bezdymnych. 
Metoda pirolizy węgla  opracowana przez Garret Research and Development Corporation do 
otrzymania syntetycznych paliw ciekłych polega na wykorzystaniu gorącego koksiku jako 
stałego nośnika ciepła w reaktorze strumieniowym. Wybór pirolizy jako metody upłynnienia 
węgla podyktowany został stosunkową łatwością realizacji jak i relatywnie niskimi kosztami  
przy przemysłowym wykorzystaniu procesu. 
Przy ogrzaniu paliwa do temperatur 800-1000°C bez dostępu  powietrza, substancja 
organiczna  paliw ulega rozkładowi z wytworzeniem gazu pirolitycznego i stałej pozostałości 
karbonizatu. Wzajemne proporcje tych produktów uzależnione są od temperatury  pirolizy i 
szybkości nagrzewu. Wzrost temperatury procesu i szybkości nagrzewu sprzyja  wytworzeniu 
się większej ilości produktów gazowych kosztem obniżenia  wydajności  karbonizatu. 
Z wielu potencjalnych technik szybkiego ogrzewania paliwa poddanego procesowi 
odgazowania  za najprostsze technicznie i najbardziej efektywne z dotychczasowych 
rozwiązań prowadzących   do zrealizowania procesu szybkiej pirolizy w celu uzyskania 
cennego gazu pirolitycznego, (który jest surowcem wyjściowym do produkcji  szeregu 
produktów technologicznych) uznano wykorzystanie gorącego koksiku jako stałego nośnika 
ciepła  i zastosowanie  reaktora strumieniowego. Wprowadzone do strumienia koksiku paliwo 
nagrzewać się może z szybkością dochodzącą do 3000 deg/s, co gwarantuje bardzo duże 
wyjście części lotnych, dochodzące do 80% udziału substancji organicznej. Strumień 



produktów opuszczających reaktor przechodzi przez układ cyklonów odpylających, gdzie 
wytrącony  koksik jest chłodzony. Mieszanina par i gazów po odpyleniu i schłodzeniu jest 
rozdzielana   na substancje smołowe, które poddaje się  procesowi   uwodornienia  w celu 
uzyskania substytutu ropy naftowej lub niskosiarkowego oleju opałowego. Pozostały gaz  po 
oczyszczeniu  zużytkowany może być jako źródło  wodoru  praz jako gaz opałowy. Są to 
jednak instalacje o niskiej wydajności, sięgającej kilku ton przetwarzanego paliwa na dobę. 
Inne stosowane metody np.: metoda Toscoal opracowana  przez The Oil Shale Corporation 
wykorzystuje do procesu szybkiej pirolizy węgla , jako stały nośnik ciepła ceramiczne kule. 
W metodzie  ICHPW  proces odgazowania węgla przebiegać może przy użyciu gorącego 
popiołu w temperaturze około 900°C w złożu fluidalnym w temperaturze 560-580°C przy 
wydajności kilku ton węgla na dobę i uzysku produktów gazowych do 70% masy substancji 
organicznej.  
Stosowane dotychczas technologie realizujące proces szybkiej pirolizy, głównie węgla 
charakteryzują się  ograniczoną wydajnością przetwarzanej substancji   i nie posiadają 
optymalnej sprawności energetycznej. Istotnym  brakiem istniejących sposobów i 
pracujących reaktorów  pirolitycznych jest ich przystosowanie, wyłącznie do węgla , paliwa 
o określonych własnościach fizycznych takich jak lepkość, wilgotność i zawartość  substancji 
mineralnej. Stosowane technologie w przypadku zawilgoconej często i zatłuszczonej – 
lepkiej substancji organicznej pochodzącej z różnego rodzaju  odpadów  biodegradowalnych, 
wymagają wstępnej obróbki termicznej, w celu usunięcia czynników sklejających , które są 
jednak zawsze kłopotliwe technologicznie i powodują dość znaczne straty energetyczne, 
które obniżają ogólną sprawność przemiany. Stosowane technologie posiadają  dość znaczne 
ograniczenia wynikające przede wszystkim ze zdolności przetwórczych procesu szybkiej 
pirolizy. Wydajności przetwórcze poszczególnych metod  sięgają bowiem najwyżej kilku ton  
na godzinę i dla zwiększenia wydajności   masowej wymagają budowy baterii kilku lub 
kilkunastu reaktorów. Stała  pozostałość po pirolizie staje się  często produktem odpadowym, 
który musi być poddany  procesowi dalszej utylizacji. Powyższe  niedogodności  są 
przyczyną ograniczonej ilości pracujących na skalę przemysłową  pirolitycznych technologii 
przetwarzających  paliwa węglowe, a tym bardziej  biomasę i odpadamy biodegradowalne. 

   Znany ze zgłoszenia patentowego według P 388243  sposób pirolizy biomasy pochodzącej z 
odpadów zwierzęcych i roślinnych charakteryzuje się tym, że sposób spalania i urządzenia do 
spalania wsadu z odpadów organicznych i nieorganicznych  według wynalazku P388243 
charakteryzuje się tym, że proces pirolizy wsadu z odpadów  organicznych i nieorganicznych 
zawierających  odpady pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, odpady komunalne i osady z 
oczyszczalni ścieków prowadzi się w komorze obrotowej w atmosferze redukcyjnej lub 
zbliżonej do redukcyjnej w obecności  spalin powstałych ze spalania paliwa 
wysokokalorycznego. Powstałe w trakcire  pirolizy  gazowe produkty rozkładu zawierające 
gazowy tlenek wapnia w ilości  stechiometrycznej do zawartości siarki i chloru kieruje się do 
mieszalnika  przynależnego do komory fluidyzacyjnej, w którym gazowe  produkty rozkładu 
miesza sie z powietrzem pierwotnym w ilości 0,2 do 0,4 udziału objętościowego powietrza  
do spalania, natomiast karbonizat i składniki mineralne popiołu z komory fluidyzacyjnej 
wprowadza sie do złoża fluidyzacyjnego, przez które przepływa gaz  fluidyzacyjny 
składający się z powietrza i spalin z recyrkulacji pobieranych w ilości od 10 do 90% udziału 
objętościowego spalin i w takiej  ilości, aby niezależne od obciążenia cieplnego instalacji 



utrzymać prędkość przepływu  gazu fluidyzacyjnego przez  złoże od 1 do 5 m/s – prędkości 
odniesienia do temperatury złoża.  

Powietrze do spalania wsadu rozdziela się na kilka rodzajów powietrza do spalania, w tym 
powietrze pierwotne w ilości od 20 do  40% udziału objętościowego powietrza niezbędnego 
do spalania, powietrze wtórne w ilości  od 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze 
trzecie w ilości 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze czwarte w ilości 10 do 30% 
udziału objętościowego oraz powietrze do spalania  karbonizatu zawarte w gazie 
fluidyzacyjnym w ilości 10 do 40%  udziału objętościowego powietrza  niezbędnego do 
spalania. Gaz fluidyzacyjny podaje się  pod ciśnieniem od 4 do 12 kPa do kilku stref złoża 
fluidyzacyjnego ( w ilości 1 do 4 stref).  
Urządzenie do spalania wsadu  z odpadów organicznych i nieorganicznych zawierające 
komorę obrotową   pirolizy i komorę fluidyzacyjną charakteryzuje się tym, że komora  
fluidyzacyjna z komorą spalania w górnej części i ze złożem fluidyzacyjnym w dolnej części 
jest zespolona poprzez komorę separacji cząstek stałych z komorą dopalania gazów palnych i 
karbonizatu zawartych w spalinach, natomiast do  komory fluidyzacyjnej jest kierowany 
wylot z procesu pirolizy  wsadu w komorze obrotowej i materiał inertny dozowany 
podajnikiem z zasobnika tego materiału  oraz dozowane palnikiem paliwo ciekłe lub gazowe 
do zapłonu i stabilizacji procesów spalania gazów pirolitycznych przy udziale powietrza  
wtórnego i powietrza trzeciego poddawanego przez odrębne dysze oraz do nagrzewu 
materiału  fluidyzacyjnego i zapłonu karbonizatu znajdujących się w złożu.  Komora spalania  
przynależna do komory fluidyzacyjnej zawiera feston doprowadzający spaliny do ko mory 
separacji cząstek  stałych, natomiast komora ta w dolnej części zawiera feston przelotu spalin 
kierowanych do komory dopalania wyposażonej w dysze powietrza czwartego i palnik  
zapłonowo - stabilizujący dopalania gazów  palnych i karbonizatu znajdujących się  w 
przepływających spalinach. W komorze dopalania pod festonem wlotu spalin są 
zainstalowane  dysze powietrza  czwartego, a na przeciwko festonu jest zainstalowany palnik  
zapłonowo – stabilizujący, przeznaczony do dopalania gazów palnych i karbonizatu 
zawartego  w spalinach, przy czym feston ko mory separacji jak i feston komory spalania są 
podobnie  wykonane z rur zespolonych z kształtownikami. 
Powstałe w komorze obrotowej gazy pirolityczne wprowadzane są do komory fluidalnej, 
gdzie  spalają się w górnej części komory z powietrzem :”pierwotnym”  doprowadzonym do 
komory fluidalnej kanałem powietrza „pierwotnego” oraz dyszami powietrza  „wtórnego” i 
powietrza „trzeciego”. Karbonizat spada do złoża fluidalnego, które od spodu zamknięte jest 
dnem dyszowym, pod którym znajduje się skrzynia gazu fluidyzacyjnego, do której 
wentylator wysokoprężny tłoczy poprzez wentylator  powietrze z otoczenia i poprzez 
wentylator spalin z recyrkulacji  z za wentylatora wyciągowego spalin. Złoże fluidalne 
wytworzone jest z karbonizatu oraz materiału  inertnego podawanego z zasobnika materiału 
inertnego. Zapłon  złoża fluidalnego odbywa się przy pomocy palnika  zapłonowego, a 
pomiary ciśnień i temperatur złoża mierzone są  manometrami i termoelementami. Popiół ze 
złoża fluidalnego odprowadzany jest  układem odprowadzania popiołu, składającego  się z 
wanny żużlowej, do której  wprowadzony jest kanał odprowadzający popiół ze złoża 
fluidalnego oraz kanał odprowadzający  popiół z komory dopalania. 
Gazy spalinowe, lotny popiół i lotny karbonizat powstałe w komorze fluidalnej przepływają  
przez feston „górny” do komory separacji, gdzie ulegają częściowemu odpyleniu. Z  komory 



separacji przepływają przez „dolny” feston, gdzie ulegają dalszemu odpyleniu do komory 
dopalania.  
Gazy palne i niedopalony karbonizat wpływając do komory dopalania mieszają się z 
powietrzem :”czwartym”  doprowadzonym dyszą i w obecności płomienia palnika dopalają 
się.  
Sposób odgazowania biomasy odpadów i paliw kopalnych  według wynalazku znamienny 
tym, że substancja poddana procesowi szybkiej  pirolizy przygotowana jest gabarytowo w 
układzie  materiałowo sortowniczym oraz w układzie rozdrabniania do wymiarów liniowych 
mniejszych od 100 mm. Rozdrobniony wsad  podawany jest do bunkra załadowczego w 
postaci  trocin, zrębków, peletów, brykietów, pyłów, pulpy, miału, groszku, grysiku i kęsów , 
skąd układem podajników podawany jest do zasobnika przykotłowego, gdzie miesza się z 
podawanym w ilościach  stechiometrycznych kamieniem wapuiennym  w stosunku do 
zawartej we wsadzie siarki  i chloru. Powstała mieszanina wsadu i kamienia wapiennego 
poddawana jest do komory obrotowej, gdzie poddana jest procesowi suszenia i szybkiej 
pirolizy w strumieniu spalin pochodzących ze spalania  paliwa wspomagającego w palniku 
olejowym lub gazowym umieszczonym w płycie czołowej komory obrotowej. Sposób 
znamienny tym, że proces suszenia i termicznego rozkładu wsadu i kamienia wapiennego 
przebiega w atmosferze redukcyjnej przy stechiometrycznym lub lekko  
podstechiometrycznym spalaniu paliwa wspomagającego, przy temperaturze w przedziale  
750 – 1150°C. W tym zakresie temperatur neutralizowane są tlenki siarki przy pomocy 
tlenków wapnia i wytrącane  z fazy gazowej w postaci stałych cząstek gipsu (CaSO4). Układ 
według  wynalazku znamienny tym, że gazy pirolityczne częściowo odsiarczone w komorze 
obrotowej przy pomocy tzw metody „pierwotnej”  stanowią mieszani nę pary wodnej, gazów 
palnych takich jak: CO, H2, C2H2, CH4, C2H5 itd. Oraz gazów  obojętnych takich jak N2 i 
innych balastowych zawierających Cl, F itd.  
Gazy pirolityczne opuszczając komorę obrotową posiadają temperaturę w przedziale od 700 
do 1000°C i zawierają oprócz pary wodnej, gazów palnych i gazów obojętnych, pary metali 
alkalicznych, metali ciężkich, związku chloru, fluoru oraz  niewielkie pozostałości tlenków 
siarki i niewielki ilości paliwowych tlenków azotu. 
Sposób według wynalazku znamienny tym, że gazy pirolityczne  po wyjściu z komory 
obrotowej przepływają do komory gazu  pirolitycznego, gdzie są schładzane przez 
powierzchnie ścian  membranowych komory oraz przez  powierzchnie ogrzewalne 
podgrzewacza  wody. Na wyjściu z komory  mierzona jest temperatura, ciśnienie i skład gazu 
pirolitycznego. 
Sposób  według wynalazku znamienny tym, że schłodzone gazy pirolityczne o znanym 
składzie chemicznym i znanych  parametrach termodynamicznych  - podciśnienie w 
przedziale 50 do 200 Pa, temperatura w przedziale 150 – 250°C przepływają przez układ 
odpylaczy oraz przez układ chemicznego oczyszczania do instalacji technologicznej przeróbki 
gazu lub do instalacji gazu opałowego. Części gazów pirolitycznych   po oczyszczeniu z 
części stałych  w odpylaczu 13.7 i oczyszczeniu chemicznym w układzie chemicznego  
oczyszczania  gazów 13.8 po osiągnięciu stanu równowagi termicznej instalacji kierowana 
jest poprzez klapę regulacyjno-odcinającą 13.12   do zasilania palnika wspomagającego 7 
oraz poprzez klapę regulacyjno-odcinającą   13.13 do zasilania palnika zapłonowo-
stabilizującego 10.5 do zapłonu i stabilizacji pracy  złoża fluidalnego 10.1 oraz do zasilania 



palnika zapłonowego stabilizującego zapłon i dopalanie lotnego koksiku i gazów palnych w 
komorze dopalania 15.  
Sposób według wynalazku znamienny tym, że powstały w komorze obrotowej  karbonizat i 
popiół spływają z dna ko mory obrotowej przez szczelinę „a” o szerokości  i wysokości od 
100 m do 500 mm do złoża fluidalnego, gdzie karbonizat ulega spaleniu. Powstałe w złożu 
fluidalnym gazy spalinowe przepływają  do komory dopalania, gdzie mieszają się z 
dodatkowo doprowadzonym powietrzem  i w obecności płomienia paliwa gazowego lub 
ciekłego wypalają  się niespalone  w komorze fluidalnej  gazy palne i ziarna karbonizatu. 
Wypływające z komory fluidalnej gazy  ulegają częściowemu oczyszczaniu z lotnego popiołu 
i karboniztau  na elementach  festonu umieszczonego w tylnej ścianie ekranowej komory 
fluidalnej. Odseparowany pył spływa  do złoża fluidalnego, a gazy spalinowe przepływają do 
komory dopalania, gdzie po wymieszaniu z powietrzem następuje dopalanie  gazów palnych i 
ziaren karbonizatu w strefie przypłomiennej płomienia palnika wspomagającego. Sposób 
według wynalazku znamienny tym, że w katalitycznej strefie przypłomiennej płomienia 
wspomagającego, bogatej w cząsteczki rodników  następuje całkowite i zupełne dopalanie 
cząstek gazowych i cząstek lotnego koksiku. Strefa przypłomienna płomienia 
wspomagającego spełnia rolę „dopalania” w wyniku czego, spaliny opuszczające ko morę  
dopalania nie zawierają części palnych. 
Sposób znamienny tym, że pozbawione części palnych spaliny  przepływając przez 
podgrzewacz grodziowy, umieszczony pod  sufitem komory dopalania, wychładzają się , a 
przepływając przez feston umieszczony  w górnej części tylnej ściany komory dodatkowo 
oczyszczają się z lotnego popiołu  i kondensujących się par metali ciężkich         , które  są 
zdmuchiwane okresowo do leja popiołowego komory dopalania. Po wyjściu z komory 
dopalania, spaliny przepływają przez ciąg  konwekcyjny kotła, gdzie oddają swe ciepło  
powierzchniom ogrzewalnym: wodnym, olejowym lub powietrznym, wychładzając się do 
temperatur 130 ,- 160°C. Po wyjściu z kanału spalinowego kotła, spaliny są kierowane do 
zgrubnego oczyszczania z lotnego popiołu  w multicyklonie i następnie do dokładnego 
oczyszczania w filtrze workowym. 
Sposób znamienny tym, że oczyszczone  z lotnego popiołu spaliny przetłaczane są prze  
wentylator wyciągowy do komina. Za wentylatorem wyciągowym spaliny są kierowane do 
stacji monitoringu spalin oraz do traktu spalin recyrkulacyjnych podawanych  do złoża 
fluidalnego, gdzie po wymieszaniu z powietrzem stanowią gaz  fluidyzujący złoże fluidalne. 
Sposób według wynalazki znamienny tym, że popiół ze złoża fluidalnego odbierany jest 
kanałem odprowadzającym popiół, którego górna krawędź  wlotowa jest  umieszczona w 
odległości od 0,5 do 2,5 m od dna sitowego, a dolna jest zanurzona w wodzie wanny 
żużlowej.  

 
 

Urządzenie do termicznej  pirolizy biomasy  odpadów oraz paliw kopalnych według 
wynalazku znamienne tym, że wsad zgromadzony w bunkrze  załadowczym 1  podawany jest 
podajnikiem 2 do zasobnika przykotłowego 4, gdzie miesza się z preparatem wapniowym 
podawanym z zasobnika preparatu wapniowego  3 przez podajnik celkowy 3.1. Mieszanina 
wsadu i preparatu wapniowego  w zasobniku przykotłowym jest zabezpieczana przed 
pożarem przy pomocy klapy przeciwpożarowej 6 umieszczonej  w kanale zasilającym 



zasobnik 4. Mieszanina wsadu i preparatu wapiennego podawana jest  podajnikiem 8 do 
komory obrotowej 9 przez płytę czołową 9.2, w której  umieszczony jest również palnik 
paliwa wspomagającego 7, zasilany przez moduł  przypalnikowy  8  sterujący pracą palnika. 
Płyta czołowa 9.2 uszczelniona  jest z komorą obrotową 9 przy pomocy kanałowego 
uszczelnienia labiryntowego 9.6, zaopatrzonego w pomiar ciśnienia gazu uszczelniającego 
9.5. W płycie czołowej 9.2 umieszczony jest króciec z manometrem 9.4 służący do pomiaru 
ciśnienia wewnątrz komory obrotowej w pobliżu płyty czołowej 9.2. 
Kanał uszczelniający 9.6  jest zasilany  korzystnie spalinami z recyrkulacji poprzez klapę 
regulacyjną 26.6 regulującą ilość doprowadzonych spalin. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  komora obrotowa 9 wzdłuż osi wzdłużnej 
zaopatrzona jest w czujniki temperatury 9.1  a wylotem połączona  jest z komora fluidalną 10 
poprzez kanałowe uszczelnienie  labiryntowe 9.6 zasilane poprzez klapę  regulacyjną 26.5 
spalinami z recyrkulacji, których ciśnienie mierzy manometr 9.7. Urządzenie według 
wynalazku  znamienne tym, że powstały w komorze obrotowej 9 gaz pirolityczny przepływa 
do komory  gazu pirolitycznego 13 ponad przegrodą 13.1 wykonaną jako ściana membranowa 
z rur kotłowych od spodu zaizolowana  betonem żaroodpornym i przechodząca przez całą 
szerokość komory fluidalnej 10 w taki sposób, że dolna jej krawędź jest umieszczona w 
pionowej odległości „a” w przedziale od 50 do 500 mm od spodu ściany komory 9 i poziomie  
w odległości  „b” 50 do 500 mm od końcowej krawędzi komory obrotowej 9. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że gazy  pirolityczne przepływają  z komory 
obrotowej 9 ponad przegrodą 13.1 do komory gazu pirolitycznego 13 dzięki mniejszemu 
ciśnieniu panującemu w komorze 9 niż w komorze 10 oraz dzięki  przegrodzie 13.1, która 
zamyka przepływ gazów do i ze złoża fluidalnego 10.1. Urządzenie znamienne tym, że gorące 
gazy pirolityczne ochładzają się oddając ciepło powierzchniom ogrzewalnym w postaci 
bocznych   ścian membranowych oraz podgrzewaczom wody 13.2 zaopatrzonym w 
zdmuchiwacze sadzy 13.11. Po schłodzeniu gazu pirolitycznego, na wylocie z kanału 
rozmieszczone są króćce do pomiaru ciśnienia 13.4, do pomiaru temperatury 13.5 i do poboru 
próbek gazu do analizy  chemicznej 13.6. Gazy pirolityczne po wyjściu  z kanału komory 13 
poddane są procesowi odpylania w odpylaczu 13.7 i chemicznemu  uzdatnianiu w reaktorze 
13.8. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że palnik wspomagający  7 po uzyskaniu 
równowagi termicznej przez instalację i ustabilizowanie procesu suszenia i odgazowania w 
komorze obrotowej 7 jest zasilany gazem pirolitycznym pobieranym z za układu  
chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 13.8, a jego ilość jest regulowana  przy pomocy 
klapy regulacyjnej 13.12. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  palnik wspomagający 7 jest zasilany 
paliwem ciekłym lub gazem wysokokalorycznym ze źródła  zewnętrznego jedynie podczas 
rozruchu  korzystnie w czasie do 5 godzin od momentu uzyskania termicznej równowagi 
przez komorę obrotową 7 oraz podczas odstawiania instalacji z pracy w czasie do 5 godzin 
podczas opróżniania komory 7 z osadu. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że palnik zapłonowo-stabilizujący 10.5 
zainstalowany w złożu fluidalnym 10.1 oraz palnik  zapłonowo-stabilizyjący 15.2 
zainstalowany w komorze dopalania  15 zasilane są  po osiągnięciu stanu równowagi 
termicznej przez instalację gazem pirolitycznym poprzez klapę regulacyno-odcinają cą 13.13. 



Gorąca woda lub mieszanka parowo – wodna  powstała w powierzchniach ogrzewalnych 
komory gazu pirolitycznego, odprowadzana jest z kolektorów 13.9 i 13.10  do  walczaka kotła 
14. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że karbonizat oraz  popiół  powstałe w trakcie 
pirolizy w komorze obrotowej 9 poprzez szczelinę  utworzoną po między  krawędzią 
wylotową komory obrotowej a dolną  krawędzią przegrody 13.1 odprowadzane są do złoża 
fluidalnego 10.1, gdzie  mieszane są z materiałem inertnym podawanym z zasobnika  
materiału inertnego 10.6. Złoże fluidalne  nagrzewane jest przy pomocy palnika zapłonowego  
10.5 i zasilane gazem fluidyzacyjnym składającym się z powietrza i spalin z recyrkulacji 
poprzez dno dyszowe 10.2  ze skrzyń gazu fluidyzacyjnego 10.3, zaopatrzonych w klapy 
regulacyjne gazu fluidyzacyjnego 10.9. Złoże fluidalne  zaopatrzone jest w  króćce do 
pomiaru ciśnienia 10.7 umieszczone bezpośrednio nad dnem dyszowym i w odległości od 1,5 
do 3,5 m  nad dnem 10.2 oraz  przemiennie króćce do pomiaru temperatury 10.8 w tych 
samych płaszczyznach poziomych. 
Układ znamienny tym, że popiół ze złoża fluidalnego odprowadzany  jest przy pomocy 
kanału  12.2, zaopatrzonego w podajnik celkowy 12.3 do wanny żużlowej 12.1 napełnionej 
wodą. Ściany ekranowe komory fluidalnej 10 i komory gazowej 13 zasilane są z kolektorów  
10.10 połączonych z rurami opadowymi 11 zasilanymi wodą z walczaka 14.  
Układ według  wynalazku znamienny tym, że  gaz fluidyzacyjny zasilający złoże  fluidalne  
10 przez dno dyszowe 10.2, skrzynie 10.3 i klapy regulacyjne 10.9 podawany jest  przez 
wysokoprężny  wentylator 28 o sprężu od 5 do 15 kPa składający się ze spalin  z recyrkulacji 
pobieranych rurociągiem 26 zaopatrzonym w klapę regulacyjną 26 umieszczona  za 
wentylatorem wyciągowegowym  spalin 20  i podawanych przez wentylator spalin 26.2 
napędzany silnikiem  26.3 z falownikiem 26.4 oraz z powietrza  podawanego wentylatorem 
27 zaopatrzonym w klapę regulacyjną 27.1.  
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że spaliny powstałe w wyniku spalania 
karbonizatu w złożu fluidalnym 10.1 przepływając do góry komory fluidalnej 10 omywają 
przegrodę 13.1 zmieniając przy tym swój kierunek przepływu z pionowego w ukośny w 
kierunku festonu 10.4 utworzonego z odgiętych rur  ekranu tylnego komory fluidalnej 10. 
Przegroda 13.1 od strony złoża fluidalnego posiada  warstwę betonu żaroodpornego, który 
zmniejsza  ilość ciepła przekazywanego od spalin ze złoża fluidalnego  do powierzchni 
ogrzewalnej przegrody 13.1 dzięki czemu gaz pirolityczny może oddawać więcej ciepła 
rurom ekranowym, które od góry są nieizolowane.  
Spaliny przepływając przez feston 10.4  ulegają częściowemu oczyszczeniu  z lotnego 
popiołu na kształtownikach przymocowanych do rur festonu 10.4. Po przejściu przez feston 
10.4 spaliny zawierające resztkowe ilości gazó palnych  i lotnego koksiku wpływają do 
komory dopalania 15, gdzie mieszają sie z powietrzem  doprowadzonym dyszą 15.1 i 
dopalają się w strefie przypłomiennej płomienia   palnika 15.2. Komora  dopalania 15 
wykonana jest ze ścian ekranowych, które zasilane są wodą kotłową z kolektora 15.3 
połączonego z rurą opadową 11 zasilaną z walczaka 14.  Gorąca woda lub mieszanka parowo 
– wodna ze ścian ekranowych  komory dopalania 15  odprowadzana jest do kolektorów 15.4, 
które połączone są z walczakiem 14.  Spaliny po dopaleniu gazów palnych i lotnego koksiku 
w komorze 15 przepływają przez grodziowy podgrzewacz oleju termalnego 15.6.  



Podgrzewacz grodziowy 15.5 zamyka komorę dopalania od góry i jest połączony z drugim 
stopniem  podgrzewacza oleju termalnego umieszczonym w przewale kotła. Podgrzewacz  
oleju termalnego połączony jest  z parownikiem oleju silikonowego 16.1. Olej termalny  
tworzy  zamknięty układ obiegowy, wyposażony w zbiornik wyrównawczy 16.6 zaopatrzony 
w zawór bezpieczeństwa. Wytworzone w parowniku 16.1 pary oleju silikonowego  kierowane 
są rurociągiem zaopatrzonym w termometr, mano metr oraz w zawory odcinające znajdujące 
się na zasilaniu i beipasie do  turbiny 16. Pary oleju  silikonowego po przejściu przez turbinę 
przepływają rurociągiem zaopatrzonym w manometr  i  termometr do wymiennika 
regeneracyjnego 16.2, skąd  pompa obiegowa 16.4 olej silikonowy podaje  do wymiennika 
regeneracyjnego 16.2, z którego po podgrzaniu  przepływa do parownika 16.1. Schłodzenie 
oparów oleju silikonowego  przebiega w wymienniku ciepła 16.3, w którym ogrzewana jest 
woda lub para wodna zasilająca odbiorniki  ciepła 16.5. 
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że w kanale wylotowym kotła umieszczony 
jest podgrzewacz wody 17.1 i 17.2, zasilany pompą 23, zasilającą instalację wodą  kotłową 
przygotowaną chemicznie w stacji chemicznej 24, zasilanej wodą surową i kondensatem z 
odbiorników ciepła 25. Podgrzana w  w podgrzewaczach 17.1 i 17.2 woda przepływa  w 
walczaku 14, skąd rurami opadowymi 11 zasila kolektory ścian ekranowych komory gazu 
pirolitycznego 13, komory fluidalnej 10 i komory dopalania 15. 
Instalacja według wynalazku znamienna tym, że w kanale wylotowym spalin zamontowane są 
króćce do pomiaru temperatury spalin 17.3, ciśnienia spalin 17.4 i poboru  próbek spalin do 
analizy chemicznej 17.5. Wytrącony w leju kanału 17 popiół odprowadzany  jest do układu 
odprowadzania popiołu 12. Kanał wylotowy spalin 17 połączony jest z układem odpylania 
spalin 18 i układem chemicznego oczyszczania spalin 19, skąd spaliny pobiera wentylator  
wyciągowy 20 napędzany silnikiem 20.1, sterowany falownikiem 20.2. Tłoczone przez 
wentylator wyciągowy spaliny monitorowane są w stacji monitoringu 21 i odprowadzane do 
komina 22. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzeżenie patentowe 
 

1. Sposób  odgazowania biomasy, odpadów i paliw konwencjonalnych  polegający na 
poddaniu wsadu procesowi suszenia i szybkiej pirolizy w komorze obrotowej zasilanej 
dodatkowym paliwem ciekłym lub gazowym znamienny tym, że proces szybkiej 



pirolizy wsadu odbywa się w sposób ciągły jednocześnie z termicznym rozkładem 
rozdrobnionego  kamienia wapiennego, dzięki czemu gazowe związki siarki wiązane 
są chemicznie przez lotne tlenki wapnia do  neutralnego gipsu, a chlor do chlorku 
wapnia, które w postaci popiołu usuwane są z instalacji. 

2. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że gazy pirolityczne oddzielone w 
komorze obrotowej 9 od karbonizatu i popiołu znajdują sie w górnej części komory 
obrotowej i przepływają  do komory gazu pirolitycznego 13 ponad przegrodą 13.1 i są 
schładzane poprzez  powierzchnie ogrzewalne podgrzewacza wody 13.2 i rury 
ekranowe przegrody 13.1 oraz rury  ekranowe ścian komory, w których przepływa 
woda kotłowa , po czym są oczyszczane z zanieczyszczeń stałych w odpylaczu 13.7 i 
z zanieczyszczeń chemicznych  w układzie chemicznego uzdatniania gazu 13.8. 

3. Sposób według zastrzeżenia 1  znamienny tym, że palnik wspomagający 7 komory 
obrotowej 9, po osiągnięciu równowagi termicznej w czasie korzystnie do 5h n od 
rozpoczęcia procesu suszenia i odgazowania wsadu jest zasilany gazem pirolitycznym 
poprzez klapę regulacyjną  13.12 

4. Sposób według zastrzeżenia 1 znamienny tym, że  palnik zapłonowo-podtrzymujący 
10.5 w komorze fluidalnej 10.1 oraz palnik zapłonowo-stabilizujący 15.2 w komorze 
dopalania 15  po osiągnięciu równowagi termicznej przez  instalację korzystnym jest 
aby były zasilane gazem pirolitycznym poprzez klapę regulacyjną 13.13. 

5. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że  karbonizat i popiół zgromadzony 
w dolnej części komory obrotowej 9 zasypuje się przez szczelinę utworzona pomiędzy  
krawędzią wylotową komory obrotowej 9, a dolną  krawędzią przegrody 13.1 do 
komory fluidalnej 10, gdzie z materiałem inertnym tworzy złoże fluidalne 10.1, w 
którym wypala się karbonizat w obecności pozostałego po termicznym rozkładzie 
kamienia wapiennego. 

6. Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że powstałe w złożu fluidalnym 10.1 
gazy wypływają z komory fluidalnej 10  przez feston 10.4, gdzie następuje częściowa 
separacja z lotnego karbonizatu i mineralnych części stałych oraz  z par metali 
ciężkich, do komory dopalania 15, do której doprowadzone jest powietrze  przy 
pomocy dyszy 15.1 do dopalania resztek lotnego koksiku i gazów palnych. 

7. Sposób znamienny tym, że gazy spalinowe z komory  dopalania 15 kierowane są na 
podgrzewacz grodziowy 15.5 i podgrzewacz 15.6  korzystnie oleju termalnego, który 
podgrzewany do temperatury 300-350°C,  służy do odparowania oleju silikonowego w 
parowniku 16.1, którego pary  napędzają turbozespół ORC 16, oraz podgrzewają 
wodę w podgrzewaczu 17.1 i 17.2, która  odprowadzana jest do walczaka 14, z 
którego zasilane są odbiorniki ciepła 25. 

8. Instalacja do odgazowania biomasy, odpadów i paliw konwencjonalnych składająca 
się z bunkra 1, podajników  2 i 5, palnika paliwa wspomagającego 7, obrotowej 
komory suszenia i pirolizy 9, komory fluidalnej 10, komory gazu pirolitycznego  13, 
komory dopalania 16 i kanału konwekcyjnego 17  znamienna tym, że  komora 
fluidalna 10 rozdzielona jest przegrodą 13.1, wykonaną w postaci szczelnej  ściany 
membranowej 13.1 wykonanej z rur chłodzonych wodą, od spodu zaizolowanych 
betonem żaroodpornym , usytuowaną ukośnie pod kątem   od 20 do 70° w stosunku do 
ściany tylnej komory 10, której dolna krawędź tworzy  z krawędzią  wylotową komory 



obrotowej 9 szczelne o wysokości a  od 50do 500 mm i szerokości b od 50 do 500 
mm, przez którą przedostaje się karbonizat i popiół do złożą fluidalnego 10.1. 

9. Instalacja według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że przegroda 13.1 rozdzielają  
komorę  odbioru gazu pirolitycznego, karbonizatu i popiołu, posiada komorę fluidalną 
10 ze złożem  fluidalnym 10.1, w którym  spala się karbonizat,  oraz komorę gazu 
pirolitycznego 13, w której zainstalowane są wymienniki ciepła 13.2 schładzające gaz 
pirolityczny do temperatury 100-200°C.  

10. Instalacja  według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że na tylnej ścianie komory na 
wylocie z komory fluidalnej wykonany jest feston 10.4. z przymocowanymi 
kształtownikami  , na ktorych następuje wytrącanie lotnego popiołu i karbonizatu. 

11. Instalacja  według zastrzeżenia (6) znamienna tym, że  na wylocie z komory dopalania 
15, pod sufitem zamontowany jest korzystnie grodziowy podgrzewacz oleju 
termalnego  15.5 i 15.6, który odparowywuje w parowniku 16.1 olej silikonowy 
napędzający turbozespół ORC 16, a w kanale konwekcyjnym 17 zainstalowane są 
podgrzewacze wody 17.1 i 17.2, które zasilają walczak 14, z którego zasilane sa 
odbiorniki ciepła 25.  
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Sposób i instalacja termicznego rozkładu odpadów i biomasy 
 

Termiczny rozkład substancji  biomasy oraz wszelkiego rodzaju odpadów  prowadzony w 
warunkach szybkiego doprowadzenia ciepła i wysokich temperatur procesu, prowadzi do 
uzyskania  dużej ilości gazowych produktów o wysokiej kaloryczności dających się 
stosunkowo łatwo oczyścić z wszelkiego rodzaju substancji szkodliwych dla 
technologicznego i energetycznego  ich wykorzystania . 
Dotychczasowe wyniki prac badawczych oraz szeroko stosowane aplikacje przemysłowe  
wykazały, że w zależności od doboru warunków realizacji procesów odgazowania 
wyrażonych temperaturą procesu , szybkością nagrzewu, konstrukcją reaktora  można uzyskać 
, nawet 90% przemianę fazy stałej w fazę gazową. Uzyskane gazowane produkty pirolityczne 
mogą być użyte jako wysokokaloryczne paliwo gazowe – po uprzednim  odwodnieniu i 
chemicznym usunięciu gazowych substancji  szkodliwych takich  jak np.  tlenki siarki – lub 
poddane łagodnemu uwodornieniu  dają  wysoko  jakościowe  hydrogenizaty węglopochodne 
stanowiące źródło paliw ciekłych jak i surowców chemicznych . Procesy pirolizy 
organicznych substancji stałych są znane, a technologie technicznej ich realizacji są 
prowadzone od  szeregu lat. Jako surowiec do  procesów odgazowywania nadaje się każda 
substancja organiczna i nieorganiczna zawierająca duże ilości części lotnych. 
Możliwość uzyskania dużej  ilości gazów pirolitycznych metodą szybkiej pirolizy zwróciły 
uwagę na technologie realizujące  tą metodą, prowadzącą do uzyskania praktycznie 
największej sprawności przemiany fazy stałej w fazę gazową.   W trakcie szybkiego 
nagrzewu substancji podlegającej termicznej destrukcji w miarę możliwości eliminuje się 
wtórny rozpad pierwotnych produktów procesu przy szybkim ich odprowadzeniu ze strefy 
reakcyjnej. W trakcie szybkiej pirolizy uzyskuje się do 80% sprawność cieplną procesu 
przemiany wyrażoną  jako udział energii zawartej w gazie w stosunku do całkowitej energii 
zawartej w substancji  wyjściowej. Ilość gazu pirolitycznego oraz skład chemiczny jest 
zależny od rodzaju substancji poddanej procesowi rozkładu, szybkość nagrzewu, końcowej 
temperatury procesu rozkładu oraz wielkości wymiarowej rozkładanej substancji. Ilość 
parametrów mających wpływ na proces termicznego rozkładu  świadczy o tym jak bardzo 
skomplikowany jest proces, szczególnie wówczas, gdy celem nadrzędnym jest uzyskanie jak  
największej ilości gazu . Ponadto w przypadku cząstek mniejszych od 100 μm, gdy szybkość 
nagrzewu zawiera się w przedziale od 102 do 104°C/s, a wzrost temperatur wewnątrz cząstek 
następuje w ciągu  milisekund, rozkład substancji organicznej jest wówczas  mało 
porównywalny z tym jaki zachodzi przy stacjonarnej niskiej  temperaturze reakcji i niskich 
szybkościach nagrzewu. Wzrost ilości produktów gazowych występuje również w wyniku  
obniżenia ciśnienia  reakcji.  Powstanie podciśnienia w strefie reakcji powoduje zwiększenie 
wydajności gazów pirolitycznych. 
Problem wykorzystania w procesie produkcji cementu, paliw i surowców odpadowych należy 
dzisiaj do podstawowych  zadań przemysłu cementowego. Wzrost cen paliw i energii 
powoduje, że wykorzystanie tanich paliw z odpadów jest jednym z głównych działań 
przemysłu w kierunku poprawy efektywności produkcji. 
Duże zainteresowanie przemysłu cementowego odpadami palnymi wynika nie tylko z dążenia 
do obniżenia kosztów produkcji, ale również z potrzeby włączenia się do trudnego procesu 
utylizacji i degradacji odpadów przemysłowych i komunalnych. Postęp jaki dokonał się w 



technologii produkcji  cementu w ostatnich latach spowodował, że przemysł ten nie tylko 
przestał być uciążliwy dla środowiska, ale dzięki wykorzystaniu w procesie odpadów 
przemysłowych i komunalnych spełnia pożyteczną rolę w jego ochronie. 
W Polsce mimo widocznej poprawy jaka  można zaobserwować w ostatnich latach, paliwa   z 
odpadów w przemyśle cementowniczym pokrywają tylko 3% zapotrzebowania   na paliwa. 
Wynika to  między innymi ze złej organizacji gospodarki odpadami, braku instalacji do 
przetwarzania odpadów na paliwo oraz dużego ciągle jeszcze sprzeciwu społeczności lokalnej 
do termicznej utylizacji odpadów. 
W cementowym piecu obrotowym stosuje się różne odpady jako paliwo: 
 zużyte opony samochodowe lub inne odpady gumowe 
 przetworzone odpady komunalne 
Bardzo ważnym z punktu widzenia produkcji cementu oraz z punktu widzenia utylizacji są 
zużyte opony samochodowe. Bezpośredni sposób spalania opon w piecu cementowniczym 
powoduje z punktu widzenia  produkcji klinkieru duże problemy technologiczne. Problemy 
technologiczne  zwłaszcza ekologiczne występują również przy termicznej utylizacji opon 
podczas bezpośredniego ich spalania w spalarni. 
Znacznie korzystniejszym procesem utylizacji opon jest  proces pirolizy i wykorzystanie 
produktów rozkładu w postaci gazów pirolitycznych  i w postaci karbonizatu. Gaz 
pirolityczny ma szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i w ogrzewnictwie, a 
karbonizat z bardzo dobrym skutkiem można wykorzystać jako wysokokaloryczne paliwo 
węglowe w piecu cementowniczym. 
Odgazowanie  opon samochodowych w procesie powolnego nagrzewu lub w procesie  
szybkiej pirolizy w znanych dotychczas  instalacjach jest niezwykle kłopotliwe i uciążliwe z 
punktu widzenia ochrony  środowiska. Mocne zadymienie i wydzielany odór jak dotychczas 
nie zostały opanowane. Stosowane dotychczas zgazowarki nie spełniają wymogów 
dotyczących ochrony środowiska oraz  wymogów dotyczących pozyskania produktów z 
procesu odgazowania zużytych odpadów  gumowych i innych odpadów przemysłowych do 
wykorzystania w innych zaplanowanych procesach technologicznych. 
Obecnie najczęściej stosowaną metodą  niskociśnieniowej pirolizy odpadów i biomasy  jest 
wielostopniowa technologia wykorzystująca  technikę fluidalną (metoda zwana COED) 
pozwalająca na regulację czasu przebywania odgazowywanej substancji w strefie reakcji oraz 
szybkie odprowadzenie z reaktora wytworzonych lotnych produktów. W technologii tej 
odgazowywana substancja  jest poddana rozdrobnieniu poniżej 3 mm i suszona w strumieniu 
gorącego gazu , po czym poddana jest do reaktorów pirolizy. Liczba reaktorów pirolizy oraz 
ich temperatury pracy są uzależnione od wielkości   temperatury mięknienia substancji 
organicznej i nieorganicznej zgazowywanego paliwa. Układ temperatur reaktorów jest tak 
dobierany aby uzyskać maksymalną ilość gazu pirolitycznego bez spiekania się 
odgazowywanej  substancji. Czas przebywania paliwa w poszczególnych reaktorach jest tak 
dobierany, aby w temperaturze danego reaktora nastąpiło całkowite wyjście lotnych 
składników. Lotne produkty opuszczające fluidalne reaktory pirolizy po odpyleniu w 
cyklonach są schładzane i rozfrakcjonowywane na  poszczególne składniki gazowe. 

 Wodór otrzymany z gazu pirolitycznego jest często używany w procesach  uwodornienia, a 
pozostała część  gazu pirolitycznego po odsiarczeniu stosowana jest jako paliwo energetyczne 
lub stanowi produkt do dalszej przeróbki technologicznej. 



 Opracowana w latach 50-tych ubiegłego stulecia  metoda  Lurgi – Ruhrgas polega na szybkiej 
pirolizie paliwa przy wykorzystaniu gorącego koksu jako stałego nośnika energii. 
W technologii tej rozdrobnione poniżej 0,5 mm paliwo jest mieszane z ogrzanym do 
temperatury 900-950°C koksem. Rozdrobnione paliwo szybko nagrzewa się do wysokich 
temperatur od rozgrzanego koksu wydzielając lotne produkty rozkładu pirolitycznego. Lotne 
produkty szybkiej pirolizy poddaje się procesowi odpylania  w cyklonach, schładzaniu i 
rozdziałowi na poszczególne frakcje ciekłe i gazowe. 
Lotny koksik w ilości 30 do 50% ogólnej masy paliwa jest nawracany transportem 
pneumatycznym  przy użyciu powietrza, w czasie którego zachodzi częściowe spalanie. 
Pozostała część koksiku może być użyta bezpośrednio  do opalania paleniska kotłowego lub 
po schłodzeniu stanowić może dodatek do produkcji mieszanek koksowych lub produkcji 
formowanych paliw bezdymnych. 
Metoda pirolizy węgla  opracowana przez Garret Research and Development Corporation do 
otrzymania syntetycznych paliw ciekłych polega na wykorzystaniu gorącego koksiku jako 
stałego nośnika ciepła w reaktorze strumieniowym. Wybór pirolizy jako metody upłynnienia 
węgla podyktowany został stosunkową łatwością realizacji jak i relatywnie niskimi kosztami  
przy przemysłowym wykorzystaniu procesu. 
Przy ogrzaniu paliwa do temperatur 800-1000°C bez dostępu  powietrza, substancja   paliw 
ulega rozkładowi z wytworzeniem gazu pirolitycznego  stałej pozostałości karbonizatu. 
Wzajemne proporcje tych produktów uzależnione są od temperatury  pirolizy i szybkości 
nagrzewu. Wzrost temperatury procesu i szybkości nagrzewu sprzyja  wytworzeniu się 
większej ilości produktów gazowych kosztem obniżenia  wydajności  karbonizatu. 
Z wielu potencjalnych technik szybkiego ogrzewania paliwa poddanego procesowi 
odgazowania  za najprostsze technicznie i najbardziej efektywne z dotychczasowych 
rozwiązań prowadzących   do zrealizowania procesu szybkiej pirolizy w celu uzyskania 
cennego gazu pirolitycznego, (który jest surowcem wyjściowym do produkcji  szeregu 
produktów technologicznych) uznano wykorzystanie gorącego koksiku jako stałego nośnika 
ciepła  i zastosowanie  reaktora strumieniowego. Wprowadzone do strumienia koksiku paliwo 
nagrzewać się może z szybkością dochodzącą do 3000 deg/s, co gwarantuje bardzo duże 
wyjście części lotnych, dochodzące do 80% udziału substancji organicznej. Strumień 
produktów opuszczających reaktor przechodzi przez układ cyklonów odpylających, gdzie 
wytrącony  koksik jest chłodzony. Mieszanina par i gazów po odpyleniu i schłodzeniu jest 
rozdzielana   na substancje smołowe, które poddaje się  procesowi   uwodornienia  w celu 
uzyskania substytutu ropy naftowej lub niskosiarkowego oleju opałowego. Pozostały gaz  po 
oczyszczeniu  zużytkowany może być jako źródło  wodoru  praz jako gaz opałowy. Są to 
jednak instalacje o niskiej wydajności, sięgającej kilku ton przetwarzanego paliwa na dobę. 
Inne stosowane metody np.: metoda Toscoal opracowana  przez The Oil Shale Corporation 
wykorzystuje do procesu szybkiej pirolizy węgla , jako stały nośnik ciepła ceramiczne kule. 
W metodzie  ICHPW  proces odgazowania węgla przebiegać może przy użyciu gorącego 
popiołu o temperaturze około 900°C w złożu fluidalnym w temperaturze procesu 560-580°C 
przy wydajności kilku ton węgla na dobę i uzysku produktów gazowych do 70% masy 
substancji organicznej.  
Stosowane dotychczas technologie realizujące proces szybkiej pirolizy, głównie węgla 
charakteryzują się  ograniczoną wydajnością przetwarzanej substancji   i nie posiadają 



wysokiej sprawności energetycznej. Istotnym  brakiem istniejących sposobów i pracujących 
reaktorów  pirolitycznych jest ich przystosowanie, wyłącznie do węgla , paliwa o 
określonych własnościach fizycznych takich jak struktura fizyczna, wilgotność i zawartość  
substancji mineralnej. Stosowane technologie w przypadku zawilgoconej często i 
zatłuszczonej – lepkiej substancji pochodzącej z różnego rodzaju  odpadów  
biodegradowalnych ( niebiodegradowalnych), wymagają wstępnej obróbki termicznej, w celu 
usunięcia czynników sklejających , które są jednak zawsze kłopotliwe technologicznie i 
powodują dość znaczne straty energetyczne, które obniżają ogólną sprawność przemiany. 
Stosowane technologie posiadają  dość znaczne ograniczenia wynikające przede wszystkim 
ze zdolności przetwórczych stosowanych reaktorów  realizujących proces  szybkiej pirolizy. 
Wydajności przetwórcze poszczególnych metod  sięgają bowiem najwyżej kilku ton  na 
godzinę i dla zwiększenia wydajności   masowej wymagają budowy baterii kilku lub 
kilkunastu reaktorów. Stała  pozostałość po pirolizie staje się  często produktem odpadowym, 
który musi być poddany  procesowi dalszej utylizacji. Powyższe  niedogodności  są 
przyczyną ograniczonej ilości pracujących na skalę przemysłową  pirolitycznych technologii 
przetwarzających  paliwa węglowe, a tym bardziej  biomasę i wszelkiego rodzaju odpady. 

   Znany ze zgłoszenia patentowego według P 388243  sposób pirolizy biomasy pochodzącej z 
odpadów zwierzęcych i roślinnych charakteryzuje się tym, że sposób spalania i urządzenia do 
spalania wsadu z odpadów organicznych i nieorganicznych  według wynalazku P388243 
charakteryzuje się tym, że proces pirolizy wsadu z odpadów  organicznych i nieorganicznych 
zawierających  odpady pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, odpady komunalne i osady z 
oczyszczalni ścieków prowadzi się w komorze obrotowej w atmosferze redukcyjnej lub 
zbliżonej do redukcyjnej w obecności  spalin powstałych ze spalania paliwa 
wysokokalorycznego. Powstałe w trakcie  pirolizy  gazowe produkty rozkładu zawierające 
gazowy tlenek wapnia w ilości  stechiometrycznej do zawartości siarki i chloru kieruje się do 
mieszalnika  przynależnego do komory fluidyzacyjnej, w którym gazowe  produkty rozkładu 
miesza sie z powietrzem pierwotnym w ilości 0,2 do 0,4 udziału objętościowego powietrza  
do spalania, natomiast karbonizat i składniki mineralne popiołu z komory fluidyzacyjnej 
wprowadza sie do złoża fluidyzacyjnego, przez które przepływa gaz  fluidyzacyjny 
składający się z powietrza i spalin z recyrkulacji pobieranych w ilości od 10 do 90% udziału 
objętościowego spalin i w takiej  ilości, aby niezależne od obciążenia cieplnego instalacji 
utrzymać prędkość przepływu  gazu fluidyzacyjnego przez  złoże od 1 do 5 m/s – prędkości 
odniesionej do temperatury złoża.  

Powietrze do spalania wsadu rozdziela się na kilka rodzajów powietrza do spalania, w tym 
powietrze pierwotne w ilości od 20 do  40% udziału objętościowego powietrza niezbędnego 
do spalania, powietrze wtórne w ilości  od 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze 
trzecie w ilości 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze czwarte w ilości 10 do 30% 
udziału objętościowego oraz powietrze do spalania  karbonizatu zawarte w gazie 
fluidyzacyjnym w ilości 10 do 40%  udziału objętościowego powietrza  niezbędnego do 
spalania. Gaz fluidyzacyjny podaje się  pod ciśnieniem od 4 do 12 kPa do kilku stref złoża 
fluidyzacyjnego ( w ilości 1 do 4 stref).  
Urządzenie do spalania wsadu  z odpadów organicznych i nieorganicznych zawierające 
komorę obrotową   pirolizy i komorę fluidyzacyjną charakteryzuje się tym, że komora  
fluidyzacyjna z komorą spalania w górnej części i ze złożem fluidyzacyjnym w dolnej części 



jest zespolona poprzez komorę separacji cząstek stałych z komorą dopalania gazów palnych i 
karbonizatu zawartych w spalinach, natomiast do  komory fluidyzacyjnej jest kierowany 
wylot z procesu pirolizy  wsadu w komorze obrotowej i materiał inertny dozowany 
podajnikiem z zasobnika tego materiału  oraz dozowane palnikiem paliwo ciekłe lub gazowe 
do zapłonu i stabilizacji procesów spalania gazów pirolitycznych przy udziale powietrza  
wtórnego i powietrza trzeciego poddawanego przez odrębne dysze oraz do nagrzewu 
materiału  fluidyzacyjnego i zapłonu karbonizatu znajdujących się w złożu.  Komora spalania  
przynależna do komory fluidyzacyjnej zawiera feston doprowadzający spaliny do ko mory 
separacji cząstek  stałych, natomiast komora ta w dolnej części zawiera feston przelotu spalin 
kierowanych do komory dopalania wyposażonej w dysze powietrza czwartego i palnik  
zapłonowo - stabilizujący dopalania gazów  palnych i karbonizatu znajdujących się  w 
przepływających spalinach. W komorze dopalania pod festonem wlotu spalin są 
zainstalowane  dysze powietrza  czwartego, a na przeciwko festonu jest zainstalowany palnik  
zapłonowo – stabilizujący, przeznaczony do dopalania gazów palnych i karbonizatu 
zawartego  w spalinach, przy czym feston ko mory separacji jak i feston komory spalania są 
podobnie  wykonane z rur zespolonych z kształtownikami. 
Powstałe w komorze obrotowej gazy pirolityczne wprowadzane są do komory fluidalnej, 
gdzie  spalają się w górnej części komory z powietrzem :”pierwotnym”  doprowadzonym do 
komory fluidalnej kanałem powietrza „pierwotnego” oraz dyszami powietrza  „wtórnego” i 
powietrza „trzeciego”. Karbonizat spada do złoża fluidalnego, które od spodu zamknięte jest 
dnem dyszowym, pod którym znajduje się skrzynia gazu fluidyzacyjnego, do której 
wentylator wysokoprężny tłoczy  powietrze z otoczenia i  spalin z recyrkulacji pobierany  z za 
wentylatora wyciągowego spalin. Złoże fluidalne wytworzone jest z karbonizatu oraz 
materiału  inertnego podawanego z zasobnika materiału inertnego. Zapłon  złoża fluidalnego 
odbywa się przy pomocy palnika  zapłonowego, a pomiary ciśnień i temperatur złoża 
mierzone są  manometrami i termoelementami. Popiół ze złoża fluidalnego odprowadzany 
jest  układem odprowadzania popiołu, składającego  się z wanny żużlowej, do której  
wprowadzony jest kanał odprowadzający popiół ze złoża fluidalnego oraz kanał 
odprowadzający  popiół z komory dopalania. 
Gazy spalinowe, lotny popiół i lotny karbonizat powstałe w komorze fluidalnej przepływają  
przez feston „górny” do komory separacji, gdzie ulegają częściowemu odpyleniu. Z  komory 
separacji przepływają przez „dolny” feston, gdzie ulegają dalszemu odpyleniu do komory 
dopalania.  
Gazy palne i niedopalony karbonizat wpływając do komory dopalania mieszają się z 
powietrzem :”czwartym”  doprowadzonym dyszą i w obecności płomienia palnika dopalają 
się.  
Sposób odgazowania biomasy odpadów i paliw kopalnych  według wynalazku znamienny 
tym, że substancja poddana procesowi odgazowania przygotowana jest gabarytowo w 
układzie  materiałowo sortowniczym oraz w układzie rozdrabniania do wymiarów liniowych 
mniejszych od 100 mm. Rozdrobniony wsad  podawany jest do bunkra załadowczego w 
postaci  trocin, zrębków, peletów, brykietów, pyłów, pulpy, miału, groszku, grysiku i kęsów , 
skąd układem podajników podawany jest do zasobnika przykotłowego, gdzie miesza się z 
podawanym w ilościach  stechiometrycznych kamieniem wapiennym  w stosunku do zawartej 



we wsadzie siarki  i chloru. Powstała mieszanina wsadu i kamienia wapiennego poddawana 
jest do komory obrotowej, gdzie poddana jest procesowi suszenia i odgazowania   
 w strumieniu spalin pochodzących ze spalania  paliwa wspomagającego w palniku olejowym 
lub gazowym umieszczonym w płycie czołowej komory obrotowej. Sposób znamienny tym, 
że proces suszenia i termicznego rozkładu wsadu i kamienia wapiennego przebiega w 
atmosferze redukcyjnej przy stechiometrycznym lub lekko  podstechiometrycznym spalaniu 
paliwa wspomagającego, przy temperaturze w przedziale 750 – 1150°C. W tym zakresie 
temperatur neutralizowane są tlenki siarki przy pomocy tlenków wapnia i wytrącane są  z fazy 
gazowej w postaci stałych cząstek gipsu (CaSO4). Układ według  wynalazku znamienny tym, 
że gazy pirolityczne częściowo odsiarczone w komorze obrotowej przy pomocy tzw metody 
„pierwotnej”  stanowią mieszani nę pary wodnej, gazów palnych takich jak: CO, H2, C2H2, 
CH4, C2H5 itd. Oraz gazów  obojętnych takich jak N2 i H2 oraz innych balastowych 
zawierających Cl, F itd.  
Gazy pirolityczne opuszczając komorę obrotową posiadają temperaturę w przedziale od 700 
do 1000°C i zawierają oprócz pary wodnej, gazów palnych i gazów obojętnych, pary metali 
alkalicznych, metali ciężkich, związku chloru, fluoru oraz  niewielkie pozostałości tlenków 
siarki i niewielki ilości paliwowych tlenków azotu. 
Sposób według wynalazku znamienny tym, że gazy pirolityczne  po wyjściu z komory 
obrotowej przepływają do komory gazu  pirolitycznego, gdzie są schładzane przez 
powierzchnie ścian  membranowych komory oraz przez  powierzchnie ogrzewalne 
podgrzewacza  wody. Na wyjściu z komory  mierzona jest temperatura, ciśnienie i skład gazu 
pirolitycznego. 
Sposób  według wynalazku znamienny tym, że schłodzone gazy pirolityczne o znanym 
składzie chemicznym i znanych  parametrach termodynamicznych  - podciśnienie w 
przedziale 50 do 200 Pa, temperatura w przedziale 150 – 250°C przepływają przez układ 
odpylaczy oraz przez układ chemicznego oczyszczania do instalacji technologicznej przeróbki 
gazu lub do instalacji gazu opałowego.  
Części gazów pirolitycznych   po oczyszczeniu z części stałych  w odpylaczu 13.7 i 
oczyszczeniu chemicznym w układzie chemicznego  oczyszczania  gazów 13.8 po osiągnięciu 
stanu równowagi termicznej instalacji kierowana jest poprzez klapę regulacyjno-odcinającą 
13.12   do zasilania palnika wspomagającego 7 oraz poprzez klapę regulacyjno-odcinającą   
13.13 do zasilania palnika zapłonowo-stabilizującego 10.5 do zapłonu i stabilizacji pracy  
złoża fluidalnego 10.1 oraz do zasilania palnika zapłonowego stabilizującego zapłon i 
dopalanie lotnego koksiku i gazów palnych w komorze dopalania 15.  
Sposób według wynalazku znamienny tym, że powstały w komorze obrotowej  karbonizat i 
popiół spadają  z dna ko mory obrotowej przez szczelinę „a” o szerokości  i wysokości od 100 
mm do 500 mm na dno fluidalnej komory wychładzania 10, która zakończona jest dnem  
dyszowym 10.2. Karbonizat powstały w trakcie odgazowania w komorze obrotowej posiada 
na wylocie z komory obrotowej temperaturę  od 500 do 1000°C  musi zostać  schłodzony do 
temperatury około 100°C. 
Wychładzanie karbonizatu i popiołu na dnie dyszowym  10.2  odbywa sie przy pomocy spalin 
o temperaturze około 120 -180°C, podawanych przez wentylator podmuchowy 22.5. Spaliny 
podawane są  do kilku stref korzystnie do czterech, w dnie dyszowym poprzez skrzynie  
spalin 10.7. Spaliny wychładzające karbonizat i popiół przepływają  przez warstwę 



karbonizatu z prędkością od 0,5 do 5 m/s. Warstwa chłodzonego karbonizatu i popiołu 
wynosi od 0,5 do 2,5 m grubości. Przepływające spaliny wychładzają karbonizat i popiół do 
temperatury 100-200°C nagrzewając się do temperatury 500-700°C. Spaliny przepływając 
przez fluidalną warstwę karbonizatu i popiołu wynoszą z sobą najdrobniejsze frakcje 
ziarnowe, które są ze strumienia spalin wytrącane podczas przepływu przez feston 10.4 
zamykający wypływ gazów z fluidalnej komory6  wychładzania karbonizatu 10 do komory 
wychładzania spalin 15. Spaliny wychładzają sie na powierzchniach ogrzewalnych 
podgrzewacza oleju termalnego pierwszego stopnia 15.1 i drugiego  stopnia 15.2. 
Wychłodzone do temperatury 120 - 150°C spaliny częściowo oczyszczają się z lotnego 
popiołu i karbonizatu podczas zmiany kierunku przepływu przez lej  zsypowy 15.3  do 
czopucha wylotowego 15.4, gdzie  mierzona jest ich temperatura, ciśnienie i skład chemiczny. 
Spaliny  po wyjściu z czopucha 15.4 kierowane są do multicyklona 17, gdzie  oczyszczone są 
z cząstek popiołu i karbonizatu. Oczyszczone spaliny o temperaturze 120-140°C przetłaczane 
są przez wentylator  wyciągowy 18 do układu recyrkulacji spalin chłodzących karbonizat. 
Ilość spalin kierowanych do recyrkulacji  i chłodzenia karbonizatu wynosi od 80 do 100% 
całkowitej ilości  przetłaczanych spalin. Ilość cyrkulujących spalin jest regulowana przy 
pomocy  klap regulacyjnych 19 i 20. Spaliny kierowane do chłodzenia  karbonizatu są 
przetłaczane przez wentylator 22 do wentylatora 24 zasilającego skrzynie spalin  chłodzących 
10.3  oraz do uszczelnień płyty czołowej z komorą obrotową 9.3 i uszczelnieniem komory 
obrotowej 9  z komorą  wychładzania 10. 
Spaliny  do rozruchu instalacji oraz spaliny uzupełniające masę spalin  chłodzących pobierane 
są  z sąsiedniego kotła i podawane  przez wentylator 23 do wentylatora 24 zasilającego dno 
dyszowe 10.2.  
Schłodzony w złoży fluidalnym 10.1 karbonizat i popiół odbierany jest ze złoża przy pomocy  
kanału odprowadzania karbonizatu i popiołu 12.1 do układu odprowadzania wychłodzonego 
karbonizatu 12. Sposób według wynalazku znamienny tym, że w fazie rozruchu instalacji 
spaliny do wychłodzenia karbonizatu i popiołu w złożu fluidalnym  muszą być pobierane ze 
źródła obcego np. sąsiedniego kotła przy pomocy  wentylatora spalin zewnętrznych 23 o 
temperaturze 100-150°C i zawartości tlenu poniżej 6%. Po rozruchu  i ustabilizowaniu pracy 
instalacji  spaliny chłodzące karbonizat i popiół w złożu fluidalnym 10.1 krążą w układzie  
zamkniętym, których ilość jest uzupełniana ze źródła zewnętrznego przy pomocy wentylatora 
23.  
Urządzenie do termicznej  pirolizy biomasy  odpadów oraz paliw kopalnych według 
wynalazku znamienne tym, że wsad zgromadzony w bunkrze  załadowczym 1  podawany jest 
podajnikiem 2 do zasobnika przykotłowego 4, gdzie miesza się z preparatem wapniowym 
podawanym z zasobnika preparatu wapniowego  3 przez podajnik celkowy 3.1. Mieszanina 
wsadu i preparatu wapniowego  w zasobniku przykotłowym jest zabezpieczana przed 
pożarem przy pomocy klapy przeciwpożarowej 6 umieszczonej  w kanale zasilającym 
zasobnik 4. Mieszanina wsadu i preparatu wapiennego podawana jest  podajnikiem 8 do 
komory obrotowej 9 przez płytę czołową 9.2, w której  umieszczony jest również palnik 
paliwa wspomagającego 7, zasilany przez moduł  przypalnikowy  8  sterujący pracą palnika. 
Moduł przypalnikowy w trakcie rozruchu instalacji jest zasilany paliwem  ciekłym lub 
wysokokalorycznym paliwem gazowym z sieci zewnętrznej, a w fazie stabilnej pracy zasilany 



jest gazem pirolitycznym pobieranym za stacją chemicznego oczyszczania 13.8, którego ilość 
jest regulowana klapą regulacyjną 13.12.  
Płyta czołowa 9.2 uszczelniona  jest z komorą obrotową 9 przy pomocy kanałowego 
uszczelnienia labiryntowego 9.3, zaopatrzonego w pomiar ciśnienia gazu uszczelniającego 
9.5. W płycie czołowej 9.2 umieszczony jest króciec z manometrem 9.4 służący do pomiaru 
ciśnienia wewnątrz komory obrotowej w pobliżu płyty czołowej 9.2. 
Kanał uszczelniający 9.6  komorę obrotową z komorą gazu pirolitycznego 13 jest zasilany  
korzystnie spalinami z recyrkulacji poprzez klapę regulacyjną 22.3 regulującą ilość 
doprowadzonych spalin. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  komora obrotowa 9 w osi wzdłużnej 
zaopatrzona jest w czujniki temperatury 9.1  a wylotem połączona  jest z komora fluidalną 10 
poprzez kanałowe uszczelnienie  labiryntowe 9.6 zasilane poprzez klapę  regulacyjną 262.3  i 
komorą gazu pirolitycznego 13  spalinami z recyrkulacji, których ciśnienie mierzy manometr 
9.7 umieszczony  w kanale spalin zasilających.. Urządzenie według wynalazku  znamienne 
tym, że powstały w komorze obrotowej 9 gaz pirolityczny przepływa do komory  gazu 
pirolitycznego 13 ponad przegrodą 13.1 wykonaną jako ściana membranowa z rur kotłowych, 
przechodząca przez całą szerokość komory fluidalnej 10 w taki sposób, że dolna jej krawędź 
jest umieszczona pionowo w odległości „a” w przedziale od 50 do 500 mm od spodu ściany 
komory 9 i w poziomie  w odległości  „b” w przedziale 50 do 500 mm od końcowej krawędzi 
komory obrotowej 9. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że gazy  pirolityczne przepływają  z komory 
obrotowej 9 ponad przegrodą 13.1 do komory gazu pirolitycznego 13 dzięki mniejszemu 
ciśnieniu panującemu w komorze 9 niż w komorze 10 oraz dzięki  przegrodzie 13.1, która 
zamyka przepływ gazów chłodzących karbonizat w złożu fluidalnym 10.1. Urządzenie 
znamienne tym, że gorące gazy pirolityczne ochładzają się oddając ciepło powierzchniom 
ogrzewalnym   ścian  oraz podgrzewaczom wody 13.2 zaopatrzonym w zdmuchiwacze sadzy 
13.11. Po schłodzeniu gazu pirolitycznego, na wylocie z kanału w czopuchu 13.3 
rozmieszczone są króćce do pomiaru ciśnienia 13.4, do pomiaru temperatury 13.5 i do poboru 
próbek gazu do analizy  chemicznej 13.6. Gazy pirolityczne po wyjściu  z kanału komory 13 
poddane są procesowi odpylania w odpylaczu 13.7 i chemicznemu  uzdatnianiu w reaktorze 
13.8. Część gazu pirolitycznego po ustabilizowaniu pracy instalacji podawana jestr przez 
klapę regulacyjną 13.12 do modułu zasilającego 8  palnik 7. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że palnik wspomagający  7 po uzyskaniu 
równowagi termicznej przez instalację i ustabilizowaniu procesu suszenia i odgazowania w 
komorze obrotowej 7 jest zasilany gazem pirolitycznym pobieranym z za układu  
chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 13.8, a jego ilość jest regulowana  przy pomocy 
klapy regulacyjnej 13.12. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  palnik wspomagający 7 jest zasilany 
paliwem ciekłym lub gazem wysokokalorycznym ze źródła  zewnętrznego jedynie podczas 
rozruchu , korzystnie w czasie do 5 godzin do momentu uzyskania termicznej równowagi 
przez komorę obrotową 7 oraz podczas odstawiania instalacji z pracy w czasie do 5 godzin 
podczas opróżniania komory 7 z wsadu. Gorąca woda lub mieszanka parowo-wodna powstała 
w powierzchniach ogrzewalnych komory gazu pirolitycznego, odprowadzana jest z 
kolektorów 13.9  i 13.10  do walczaka kotła 14.  



Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że karbonizat oraz  popiół  powstałe w trakcie 
pirolizy w komorze obrotowej 9 poprzez szczelinę  utworzoną pomiędzy  krawędzią 
wylotową komory obrotowej a dolną  krawędzią przegrody 13.1 odprowadzane są do złoża 
fluidalnego 10.1, gdzie są   chłodzone poprzez przepływające spaliny fluidyzujące 
zgromadzony popiół i karbonizat. Spaliny chłodzące podawane są przez dno  dyszowe 10.2  
zasilane spalinami o temperaturze od 100 do 150°C i ciśnieniu od 5 do 15 kPa ze skrzyń 
spalin 10.3 zasilanych przez wentylator 24, który pobiera spaliny z układu chłodzącego 
karbonizat uzupełniane spalinami z innych kotłów przez wentylator 23 
Układ według  wynalazku znamienny tym, że  gaz fluidyzacyjny zasilający złoże  fluidalne  
10 przez dno dyszowe 10.2, skrzynie 10.3 i klapy regulacyjne 10.7 podawany jest  przez 
wysokoprężny  wentylator 24 o sprężu od 5 do 15 kPa składający się ze spalin  z recyrkulacji 
pobieranych rurociągiem  zaopatrzonym w klapę regulacyjną 20 umieszczoną  za 
wentylatorem wyciągowym  spalin 18  i podawanych przez wentylator spalin 22 napędzany 
silnikiem  22.1 z falownikiem 22.2  oraz ze spalin dodatkowych podawanych   wentylatorem 
23 zaopatrzonym w klapę regulacyjną 23.1.  
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że spaliny chłodzące po schłodzeniu  
karbonizatu w złożu fluidalnym 10.1 przepływając do góry komory fluidalnej 10 omywają 
przegrodę 13.1 zmieniając przy tym swój kierunek przepływu z pionowego w ukośny w 
kierunku festonu 10.4 utworzonego z odgiętych rur  ekranu tylnego komory fluidalnej 10.  
Spaliny przepływając przez feston 10.4  ulegają częściowemu oczyszczeniu  z lotnego 
popiołu na kształtownikach przymocowanych do rur festonu 10.4. Po przejściu przez feston 
10.4 spaliny zawierające resztkowe ilości   i lotnego koksiku wpływają do komory 
wychładzania spalin 15, gdzie oddają swoje ciepło podgrzewaczowi oleju termalnego 
pierwszego 15.1 i drugiego stopnia 15.2       
Podgrzewacz  oleju termalnego połączony jest  z parownikiem oleju silikonowego 16.1. Olej 
termalny  tworzy  zamknięty układ obiegowy, wyposażony w zbiornik wyrównawczy 16.6 
zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa. Wytworzone w parowniku 16.1 pary oleju 
silikonowego  kierowane są rurociągiem zaopatrzonym w termometr, mano metr oraz w 
zawory odcinające znajdujące się na zasilaniu i beipasie do  turbiny 16. Pary oleju  
silikonowego po przejściu przez turbinę przepływają rurociągiem zaopatrzonym w manometr  
i  termometr do wymiennika regeneracyjnego 16.3, i do schładzania par oleju 16.2 skąd  
pompa obiegowa 16.4 olej silikonowy podaje  do wymiennika regeneracyjnego 16.3, z 
którego po podgrzaniu  przepływa do parownika 16.1. Schłodzenie oparów oleju 
silikonowego  przebiega w wymienniku ciepła 16.2, w którym ogrzewana jest woda lub para 
wodna zasilająca odbiorniki  ciepła 16.5. 
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że w  ko morze wychładzania gazu 
pirolitycznego  13 zainstalowane są podgrzewacze wody 13.2  zasilane pompą 26, zasilającą 
instalację wodą  kotłową przygotowaną chemicznie w stacji chemicznej 27, zasilanej wodą 
surową i kondensatem z odbiorników ciepła 28. Podgrzana   w podgrzewaczach 13.2 woda 
przepływa  do walczaku 14, skąd rurami opadowymi 11 zasila kolektory ścian ekranowych 
komory gazu pirolitycznego  13, komory fluidalnej 10 i  przegrody 13.1  rozdzielającej 
komorę gazu  pirolitycznego 13 od ko mory  fluidalnej, przy czym przegroda 13.1 wykonana 
ze szczelnej ściany  membranowej umieszczona  jest na ścianie tylnej komory fluidalnej 10 
nad festonem 10.4 pod kątem  alfa w zakresie od 20 do 70° w stosunku do ściany tylnej. 



Podgrzewacze wody 13.2 wyposażone są w zdmuchiwacze popiołu  13.1 a ściany komory   
13 wykonane są  z rur kotłowych  zasilających wodę kotłową z walczaka 14 poprzez rury 
opadowe 11 i kolektory zasilające 10.8 przy pomocy pompy cyrkulacyjnej 10.9. 
Instalacja według wynalazku znamienna tym, że w kanale wylotowym spalin 15.4  
zamontowane są króćce do pomiaru temperatury spalin 15.5, ciśnienia spalin 15.6 i poboru  
próbek spalin do analizy chemicznej 15.7 . Wytrącony w leju kanału 15.3 popiół i karbonizat 
odprowadzany  jest do układu odprowadzania schłodzonego popiołu i karbonizatu  15.4 Kanał 
wylotowy spalin 15.4  połączony jest z układem odpylania spalin 17 i układem chemicznego 
oczyszczania spalin 17.1, skąd spaliny pobiera wentylator  wyciągowy 18 napędzany 
silnikiem 18.1, sterowany falownikiem 18.2. Tłoczone przez wentylator wyciągowy spaliny 
monitorowane są w stacji monitoringu 21  odprowadzane  są do komina 22  w ilości 
regulowanej przez klapę regulacyjną 19 oraz odprowadzane są przez klapę regulacyjna 20 i 
wentylator 22 do układu chłodzenia karbonizatu w złożu fluidalnym 10.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zastrzeżenia patentowe 
 
1. Sposób zgazowania biomasy, odpadów organicznych, nieorganicznych bezpiecznych i 
niebezpiecznych oraz osadów ściekowych ,odpadów komunalnych i paliw kopalnych 
składający się z instalacji przygotowania wsadu, bunkra załadowczego, systemu  podajników 
i układu zasilająco-dozującego preparat wapniowy do neutralizacji siarki i chloru zawartych 
we wsadzie zaopatrzony w komorę obrotową do suszenia i szybkiej pirolizy 9 według 
wynalazku znamienny tym, że rozłożona termicznie w komorze pirolitycznej  substancja 
wsadu na gaz pirolityczny i karbonizat poddana jest procesowi wychładzania gazu 
pirolitycznego w komorze 13  przez powierzchnie ogrzewalne podgrzewacza wody 13.2  oraz 
wychładzaniu karbonizatu  w komorze fluidalnej przez chłodne spaliny. 
 
2. Sposób według zastrzeżenia 1 znamienny tym, że wychłodzony w komorze 13 gaz  
pirolityczny poddany jest procesowi odpylania w odpylaczu 13.7 i chemicznemu 
oczyszczeniu  w układzie chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 13.8 użyty jest do 
procesów grzewczych i technologicznych zewnętrznych oraz do zasilania palnika 7 służącego 
do suszenia i pirolizy wsadu w komorze obrotowej 9.  
 
 3. Sposób według zastrzeżenia znamienny tym, że  karbonizat powstały w trakcie szybkiej 
pirolizy w komorze obrotowej 9 jest chłodzony  w złożu fluidalnym 10.1 przy pomocy 
schłodzonych spalin krążących w zamkniętym układzie instalacji uzupełnianych spalinami z 
sąsiednich źródeł wytwarzających  spaliny. Schłodzony karbonizat i towarzyszący popiół  
wykorzystywany jest jako wysokokaloryczne paliwo w układach paleniskowych pieców 
cementowniczych. 
 
4. Sposób według zastrzeżenia 1 znamienny tym, że gorące spaliny  krążące w układzie 
chłodzenia karbonizatu z popiołu oddają swoje ciepło powierzchniom wodno-parowym  lub 
oleju termalnego które wytwarzają ciepło użytkowe  w postaci energii cieplnej lub 
elektrycznej. 
 
5. Urządzenie do przetwarzania wsadu składającego  się z biomasy, odpadów organicznych i 
nieorganicznych, bezpiecznych i niebezpiecznych w gaz pirolityczny  i karbonizat 
wyposażone jest w znane instalacje przygotowania wsadu 1 i preparatu wapniowego oraz 
układu zasilania w energię cieplną znamienne tym, że komora obrotowa 9 połączona z 
komorą gazu pirolitycznego 13 wyposażona jest w powierzchnie schładzające gaz 
pirolityczny 13.2  i fluidalną komorę wychładzania karbonizatu i popiołu 10 rozdzielonych 
szczelną przegrodą 13.1 wykonaną w postaci  ściany membranowej chłodzonej wodą 
kotłową. 
 
6. Urządzenie według zastrzeżenia  5 znamienne tym, że złoże fluidalne 10.1 wyposażone w 
dno dyszowe 10.2 połączone jest ze skrzyniami  spalin chłodzących 10.3, połączonymi z 
klapami regulacyjnymi 10.7, połączonymi z wentylatorem zasilającym 24. 
 
7. Urządzenie według  zastrzeżenia 5 znamienne tym, że spaliny  chłodzące karbonizat i 
popiół w złożu fluidalnym 10.1 oczyszczane są z lotnego koksiku i popiołu przy pomocy 
festonu 10.4 i schładzane są w komorze 15 przy pomocy powierzchni ogrzewalnych 15.1 i 
15.2 podgrzewacza oleju termalnego.  
 

 
 



SPIS  OZNACZEŃ 
 

1. Bunkier załadowczy wsadu 
2. Podajnik zewnętrzny wsadu 
3. Zasobnik preparatu wapniowego 

         3.1. Celkowy podajnik preparatu wapiennego 
4. Zasobnik przykotłowy 
5. Podajnik wsadu do komory 
6. Klapa przeciwpożarowa 
7. Palnik paliwa wspomagającego 
8. Moduł przypalnikowy sterujący pracą palnika wspomagającego 
9. Komora obrotowa 

9.1. Pomiar temperatury wnętrza komory 
9.2. Płyta czołowa 
9.3. Kanał  uszczelniający płytę czołową komory 

      9.4. Pomiar ciśnienia wnętrza komory 
      9.5. Pomiar ciśnienia spalin w kanale uszczelniającym płytę czołową 
      9.6. Kanał uszczelniający komorę obrotową z komorą fluidalną 

9.7. Pomiar ciśnienia spalin w kanale uszczelniającym komorę fluidalną 
10. Fluidalna komora wychładzania karbonizatu  

10.1. Złoże fluidalne 
10.2. Dno dyszowe 
10.3. Skrzynia spalin chłodzących  

      10.4. Feston komory fluidalnej  
            10.5. Pomiar temperatur złoża fluidalnego 

      10.6. Pomiar ciśnień złoża fluidalnego 
      10.7. Klapa regulacyjna spalin fluidyzacyjnych strefy złoża 
      10.8.Kolektor zasilający ściany ekranowe ko mory fluidalnej 
      10.9. Pompa cyrkulacyjna 
11. Rura opadowa zasilająca kolektory ścian ekranowych komory wychładzania  
12. Układ odprowadzania wychłodzonego karbonizatu 

            12.1. Kanał odprowadzania karbonizatu ze złoża  
      12.2. Celkowy podajnik karbonizatu 
13. Komora gazu pirolitycznego 

13.1. Przegroda rozdzielająca gaz pirolityczny od karbonizatu 
13.2. Powierzchnie podgrzewacza wody schładzającego  gaz pirolityczny 
13.3.Czopuch wylotowy gazu pirolitycznego 
13.4. Króciec pomiaru ciśnienia gazu pirolitycznego na wylocie z komory gazowej 

      13.5. Króciec pomiaru temperatury gazu pirolitycznego na wylocie z komory gazowej 
      13.6. Króciec do poboru próbek gazu do analizy chemicznej 
      13.7. Układ odpylania gazu pirolitycznego 
      13.8. Układ chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 
      13.9. Kolektor odprowadzający gorącą wodę ze ścian ekranowych komory fluidalnej i    
               komory gazowej do walczaka  



      13.10.Kolektor odprowadzający gorącą wodę ze schładzaczy gazu pirolitycznego do  
              walczaka  
     13.11.Zdmuchiwacz popiołu 
     13.12.Klapa regulacyjno-odcinająca gaz pirolityczny do palnika wspomagającego 
      
14. Walczak 
15.  Komora wychładzania spalin  

15.1.Podgrzewacz pierwszego stopnia oleju termalnego 
15.2. Podgrzewacz drugiego stopnia oleju termalnego 
15.3. Lej zsypowy komory wychładzania 

      15.4. Czopuch wylotowy spalin  
15.5. Króciec pomiarowy temperatury spalin wylotowych 

      15.6.Króciec pomiarowy ciśnienia spalin wylotowych 
            15.7. Króciec poboru próbek spalin do analizy chemicznej 
      16. Generator ORC 

16.1.Parownik oleju silikonowego  
16.2. Schładzacz par oleju silikonowego 
16.3. Podgrzewacz regeneracyjny oleju silikonowego 
16.4. Pompa cyrkulacyjna oleju silikonowego 
16.5. Odbiornik ciepła 
16.6. Naczynie wyrównawcze oleju termalnego 

      17. Instalacja odpylania spalin chłodzących 
17.1. Instalacja termicznego oczyszczania spalin chłodzących 

       18. Wentylator wyciągowy spalin 
18.1. Silnik napędzający wentylator spalin 
18.2. Falownik silnika spalin 

      19. Klapa regulacyjno-odcinająca spalin  wylotowych 
      20. Klapa regulacyjno-odcinająca spalin do fluidyzacji karbonizatu 
      21. Stacja monitoringu spalin 
      22. Wentylator spalin  do fluidyzacji karbonizatu 

22.1. Silnik napędzający wentylator spalin recyrkulacyjnych 
      22.2. Falownik silnika spalin z recyrkulacji 
      22.3. Klapa recyrkulacyjna ilości spalin z recyrkulacji do uszczelniania z kanału       
               komora obrotowa – komora fluidalna 
      22.4. Klapa recyrkulacyjna spalin z recyrkulacji z recyrkulacji do uszczelniania kanału   
              płyty czołowej z komorą obrotową 
      22.5. Klapa regulacyjna ilości spalin do zasilania złoża fluidalnego 
23. Wentylator powietrza zewnętrzego zasilającego złoże fluidalne  
      23.1. Klapa regulacyjna ilości powietrza zewnętrznego  
24. Wentylator zasilający spalinami złoże fluidalne 

      25. Komin spalin wylotowych 
                     26. Pompa wody zasilającej kocioł 

    27. Stacja chemicznego przygotowania wody kotłowej 
    28. Odbiorniki ciepła 



 

R
ys

 .1
. S

ch
em

at
 in

st
al

ac
ji 

do
 te

rm
ic

zn
eg

o 
ro

zk
ła

du
 o

dp
ad

ów
 i 

bi
om

as
y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I INSTALACJA TERMICZNEGO ROZKŁADU 

ODPADÓW I BIOMASY 

 

dr Henryk Karcz 

mgr inż. Stanisław Szczepaniak 



Sposób i instalacja termicznego rozkładu odpadów i biomasy 
 

Termiczny rozkład substancji  biomasy oraz wszelkiego rodzaju odpadów  prowadzony w 
warunkach szybkiego doprowadzenia ciepła i wysokich temperatur procesu, prowadzi do 
uzyskania  dużej ilości gazowych produktów o wysokiej kaloryczności dających się 
stosunkowo łatwo oczyścić z wszelkiego rodzaju substancji szkodliwych dla 
technologicznego i energetycznego  ich wykorzystania . 
Dotychczasowe wyniki prac badawczych oraz szeroko stosowane aplikacje przemysłowe  
wykazały, że w zależności od doboru warunków realizacji procesów odgazowania 
wyrażonych temperaturą procesu , szybkością nagrzewu, konstrukcją reaktora  można uzyskać 
, nawet 90% przemianę fazy stałej w fazę gazową. Uzyskane gazowane produkty pirolityczne 
mogą być użyte jako wysokokaloryczne paliwo gazowe – po uprzednim  odwodnieniu i 
chemicznym usunięciu gazowych substancji  szkodliwych takich  jak np.  tlenki siarki – lub 
poddane łagodnemu uwodornieniu  dają  wysoko  jakościowe  hydrogenizaty węglopochodne 
stanowiące źródło paliw ciekłych jak i surowców chemicznych . Procesy pirolizy 
organicznych substancji stałych są znane, a technologie technicznej ich realizacji są 
prowadzone od  szeregu lat. Jako surowiec do  procesów odgazowywania nadaje się każda 
substancja organiczna i nieorganiczna zawierająca duże ilości części lotnych. 
Możliwość uzyskania dużej  ilości gazów pirolitycznych metodą szybkiej pirolizy zwróciły 
uwagę na technologie realizujące  tą metodą, prowadzącą do uzyskania praktycznie 
największej sprawności przemiany fazy stałej w fazę gazową.   W trakcie szybkiego 
nagrzewu substancji podlegającej termicznej destrukcji w miarę możliwości eliminuje się 
wtórny rozpad pierwotnych produktów procesu przy szybkim ich odprowadzeniu ze strefy 
reakcyjnej. W trakcie szybkiej pirolizy uzyskuje się do 80% sprawność cieplną procesu 
przemiany wyrażoną  jako udział energii zawartej w gazie w stosunku do całkowitej energii 
zawartej w substancji  wyjściowej. Ilość gazu pirolitycznego oraz skład chemiczny jest 
zależny od rodzaju substancji poddanej procesowi rozkładu, szybkość nagrzewu, końcowej 
temperatury procesu rozkładu oraz wielkości wymiarowej rozkładanej substancji. Ilość 
parametrów mających wpływ na proces termicznego rozkładu  świadczy o tym jak bardzo 
skomplikowany jest proces, szczególnie wówczas, gdy celem nadrzędnym jest uzyskanie jak  
największej ilości gazu . Ponadto w przypadku cząstek mniejszych od 100 μm, gdy szybkość 
nagrzewu zawiera się w przedziale od 102 do 104°C/s, a wzrost temperatur wewnątrz cząstek 
następuje w ciągu  milisekund, rozkład substancji organicznej jest wówczas  mało 
porównywalny z tym jaki zachodzi przy stacjonarnej niskiej  temperaturze reakcji i niskich 
szybkościach nagrzewu. Wzrost ilości produktów gazowych występuje również w wyniku  
obniżenia ciśnienia  reakcji.  Powstanie podciśnienia w strefie reakcji powoduje zwiększenie 
wydajności gazów pirolitycznych. 
Problem wykorzystania w procesie produkcji cementu, paliw i surowców odpadowych należy 
dzisiaj do podstawowych  zadań przemysłu cementowego. Wzrost cen paliw i energii 
powoduje, że wykorzystanie tanich paliw z odpadów jest jednym z głównych działań 
przemysłu w kierunku poprawy efektywności produkcji. 
Duże zainteresowanie przemysłu cementowego odpadami palnymi wynika nie tylko z dążenia 
do obniżenia kosztów produkcji, ale również z potrzeby włączenia się do trudnego procesu 
utylizacji i degradacji odpadów przemysłowych i komunalnych. Postęp jaki dokonał się w 



technologii produkcji  cementu w ostatnich latach spowodował, że przemysł ten nie tylko 
przestał być uciążliwy dla środowiska, ale dzięki wykorzystaniu w procesie odpadów 
przemysłowych i komunalnych spełnia pożyteczną rolę w jego ochronie. 
W Polsce mimo widocznej poprawy jaka  można zaobserwować w ostatnich latach, paliwa   z 
odpadów w przemyśle cementowniczym pokrywają tylko 3% zapotrzebowania   na paliwa. 
Wynika to  między innymi ze złej organizacji gospodarki odpadami, braku instalacji do 
przetwarzania odpadów na paliwo oraz dużego ciągle jeszcze sprzeciwu społeczności lokalnej 
do termicznej utylizacji odpadów. 
W cementowym piecu obrotowym stosuje się różne odpady jako paliwo: 
 zużyte opony samochodowe lub inne odpady gumowe 
 przetworzone odpady komunalne 
Bardzo ważnym z punktu widzenia produkcji cementu oraz z punktu widzenia utylizacji są 
zużyte opony samochodowe. Bezpośredni sposób spalania opon w piecu cementowniczym 
powoduje z punktu widzenia  produkcji klinkieru duże problemy technologiczne. Problemy 
technologiczne  zwłaszcza ekologiczne występują również przy termicznej utylizacji opon 
podczas bezpośredniego ich spalania w spalarni. 
Znacznie korzystniejszym procesem utylizacji opon jest  proces pirolizy i wykorzystanie 
produktów rozkładu w postaci gazów pirolitycznych  i w postaci karbonizatu. Gaz 
pirolityczny ma szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i w ogrzewnictwie, a 
karbonizat z bardzo dobrym skutkiem można wykorzystać jako wysokokaloryczne paliwo 
węglowe w piecu cementowniczym. 
Odgazowanie  opon samochodowych w procesie powolnego nagrzewu lub w procesie  
szybkiej pirolizy w znanych dotychczas  instalacjach jest niezwykle kłopotliwe i uciążliwe z 
punktu widzenia ochrony  środowiska. Mocne zadymienie i wydzielany odór jak dotychczas 
nie zostały opanowane. Stosowane dotychczas zgazowarki nie spełniają wymogów 
dotyczących ochrony środowiska oraz  wymogów dotyczących pozyskania produktów z 
procesu odgazowania zużytych odpadów  gumowych i innych odpadów przemysłowych do 
wykorzystania w innych zaplanowanych procesach technologicznych. 
Obecnie najczęściej stosowaną metodą  niskociśnieniowej pirolizy odpadów i biomasy  jest 
wielostopniowa technologia wykorzystująca  technikę fluidalną (metoda zwana COED) 
pozwalająca na regulację czasu przebywania odgazowywanej substancji w strefie reakcji oraz 
szybkie odprowadzenie z reaktora wytworzonych lotnych produktów. W technologii tej 
odgazowywana substancja  jest poddana rozdrobnieniu poniżej 3 mm i suszona w strumieniu 
gorącego gazu , po czym poddana jest do reaktorów pirolizy. Liczba reaktorów pirolizy oraz 
ich temperatury pracy są uzależnione od wielkości   temperatury mięknienia substancji 
organicznej i nieorganicznej zgazowywanego paliwa. Układ temperatur reaktorów jest tak 
dobierany aby uzyskać maksymalną ilość gazu pirolitycznego bez spiekania się 
odgazowywanej  substancji. Czas przebywania paliwa w poszczególnych reaktorach jest tak 
dobierany, aby w temperaturze danego reaktora nastąpiło całkowite wyjście lotnych 
składników. Lotne produkty opuszczające fluidalne reaktory pirolizy po odpyleniu w 
cyklonach są schładzane i rozfrakcjonowywane na  poszczególne składniki gazowe. 

 Wodór otrzymany z gazu pirolitycznego jest często używany w procesach  uwodornienia, a 
pozostała część  gazu pirolitycznego po odsiarczeniu stosowana jest jako paliwo energetyczne 
lub stanowi produkt do dalszej przeróbki technologicznej. 



 Opracowana w latach 50-tych ubiegłego stulecia  metoda  Lurgi – Ruhrgas polega na szybkiej 
pirolizie paliwa przy wykorzystaniu gorącego koksu jako stałego nośnika energii. 
W technologii tej rozdrobnione poniżej 0,5 mm paliwo jest mieszane z ogrzanym do 
temperatury 900-950°C koksem. Rozdrobnione paliwo szybko nagrzewa się do wysokich 
temperatur od rozgrzanego koksu wydzielając lotne produkty rozkładu pirolitycznego. Lotne 
produkty szybkiej pirolizy poddaje się procesowi odpylania  w cyklonach, schładzaniu i 
rozdziałowi na poszczególne frakcje ciekłe i gazowe. 
Lotny koksik w ilości 30 do 50% ogólnej masy paliwa jest nawracany transportem 
pneumatycznym  przy użyciu powietrza, w czasie którego zachodzi częściowe spalanie. 
Pozostała część koksiku może być użyta bezpośrednio  do opalania paleniska kotłowego lub 
po schłodzeniu stanowić może dodatek do produkcji mieszanek koksowych lub produkcji 
formowanych paliw bezdymnych. 
Metoda pirolizy węgla  opracowana przez Garret Research and Development Corporation do 
otrzymania syntetycznych paliw ciekłych polega na wykorzystaniu gorącego koksiku jako 
stałego nośnika ciepła w reaktorze strumieniowym. Wybór pirolizy jako metody upłynnienia 
węgla podyktowany został stosunkową łatwością realizacji jak i relatywnie niskimi kosztami  
przy przemysłowym wykorzystaniu procesu. 
Przy ogrzaniu paliwa do temperatur 800-1000°C bez dostępu  powietrza, substancja   paliw 
ulega rozkładowi z wytworzeniem gazu pirolitycznego  stałej pozostałości karbonizatu. 
Wzajemne proporcje tych produktów uzależnione są od temperatury  pirolizy i szybkości 
nagrzewu. Wzrost temperatury procesu i szybkości nagrzewu sprzyja  wytworzeniu się 
większej ilości produktów gazowych kosztem obniżenia  wydajności  karbonizatu. 
Z wielu potencjalnych technik szybkiego ogrzewania paliwa poddanego procesowi 
odgazowania  za najprostsze technicznie i najbardziej efektywne z dotychczasowych 
rozwiązań prowadzących   do zrealizowania procesu szybkiej pirolizy w celu uzyskania 
cennego gazu pirolitycznego, (który jest surowcem wyjściowym do produkcji  szeregu 
produktów technologicznych) uznano wykorzystanie gorącego koksiku jako stałego nośnika 
ciepła  i zastosowanie  reaktora strumieniowego. Wprowadzone do strumienia koksiku paliwo 
nagrzewać się może z szybkością dochodzącą do 3000 deg/s, co gwarantuje bardzo duże 
wyjście części lotnych, dochodzące do 80% udziału substancji organicznej. Strumień 
produktów opuszczających reaktor przechodzi przez układ cyklonów odpylających, gdzie 
wytrącony  koksik jest chłodzony. Mieszanina par i gazów po odpyleniu i schłodzeniu jest 
rozdzielana   na substancje smołowe, które poddaje się  procesowi   uwodornienia  w celu 
uzyskania substytutu ropy naftowej lub niskosiarkowego oleju opałowego. Pozostały gaz  po 
oczyszczeniu  zużytkowany może być jako źródło  wodoru  praz jako gaz opałowy. Są to 
jednak instalacje o niskiej wydajności, sięgającej kilku ton przetwarzanego paliwa na dobę. 
Inne stosowane metody np.: metoda Toscoal opracowana  przez The Oil Shale Corporation 
wykorzystuje do procesu szybkiej pirolizy węgla , jako stały nośnik ciepła ceramiczne kule. 
W metodzie  ICHPW  proces odgazowania węgla przebiegać może przy użyciu gorącego 
popiołu o temperaturze około 900°C w złożu fluidalnym w temperaturze procesu 560-580°C 
przy wydajności kilku ton węgla na dobę i uzysku produktów gazowych do 70% masy 
substancji organicznej.  
Stosowane dotychczas technologie realizujące proces szybkiej pirolizy, głównie węgla 
charakteryzują się  ograniczoną wydajnością przetwarzanej substancji   i nie posiadają 



wysokiej sprawności energetycznej. Istotnym  brakiem istniejących sposobów i pracujących 
reaktorów  pirolitycznych jest ich przystosowanie, wyłącznie do węgla , paliwa o 
określonych własnościach fizycznych takich jak struktura fizyczna, wilgotność i zawartość  
substancji mineralnej. Stosowane technologie w przypadku zawilgoconej często i 
zatłuszczonej – lepkiej substancji pochodzącej z różnego rodzaju  odpadów  
biodegradowalnych ( niebiodegradowalnych), wymagają wstępnej obróbki termicznej, w celu 
usunięcia czynników sklejających , które są jednak zawsze kłopotliwe technologicznie i 
powodują dość znaczne straty energetyczne, które obniżają ogólną sprawność przemiany. 
Stosowane technologie posiadają  dość znaczne ograniczenia wynikające przede wszystkim 
ze zdolności przetwórczych stosowanych reaktorów  realizujących proces  szybkiej pirolizy. 
Wydajności przetwórcze poszczególnych metod  sięgają bowiem najwyżej kilku ton  na 
godzinę i dla zwiększenia wydajności   masowej wymagają budowy baterii kilku lub 
kilkunastu reaktorów. Stała  pozostałość po pirolizie staje się  często produktem odpadowym, 
który musi być poddany  procesowi dalszej utylizacji. Powyższe  niedogodności  są 
przyczyną ograniczonej ilości pracujących na skalę przemysłową  pirolitycznych technologii 
przetwarzających  paliwa węglowe, a tym bardziej  biomasę i wszelkiego rodzaju odpady. 

   Znany ze zgłoszenia patentowego według P 388243  sposób pirolizy biomasy pochodzącej z 
odpadów zwierzęcych i roślinnych charakteryzuje się tym, że sposób spalania i urządzenia do 
spalania wsadu z odpadów organicznych i nieorganicznych  według wynalazku P388243 
charakteryzuje się tym, że proces pirolizy wsadu z odpadów  organicznych i nieorganicznych 
zawierających  odpady pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, odpady komunalne i osady z 
oczyszczalni ścieków prowadzi się w komorze obrotowej w atmosferze redukcyjnej lub 
zbliżonej do redukcyjnej w obecności  spalin powstałych ze spalania paliwa 
wysokokalorycznego. Powstałe w trakcie  pirolizy  gazowe produkty rozkładu zawierające 
gazowy tlenek wapnia w ilości  stechiometrycznej do zawartości siarki i chloru kieruje się do 
mieszalnika  przynależnego do komory fluidyzacyjnej, w którym gazowe  produkty rozkładu 
miesza sie z powietrzem pierwotnym w ilości 0,2 do 0,4 udziału objętościowego powietrza  
do spalania, natomiast karbonizat i składniki mineralne popiołu z komory fluidyzacyjnej 
wprowadza sie do złoża fluidyzacyjnego, przez które przepływa gaz  fluidyzacyjny 
składający się z powietrza i spalin z recyrkulacji pobieranych w ilości od 10 do 90% udziału 
objętościowego spalin i w takiej  ilości, aby niezależne od obciążenia cieplnego instalacji 
utrzymać prędkość przepływu  gazu fluidyzacyjnego przez  złoże od 1 do 5 m/s – prędkości 
odniesionej do temperatury złoża.  

Powietrze do spalania wsadu rozdziela się na kilka rodzajów powietrza do spalania, w tym 
powietrze pierwotne w ilości od 20 do  40% udziału objętościowego powietrza niezbędnego 
do spalania, powietrze wtórne w ilości  od 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze 
trzecie w ilości 20 do 40% udziału objętościowego, powietrze czwarte w ilości 10 do 30% 
udziału objętościowego oraz powietrze do spalania  karbonizatu zawarte w gazie 
fluidyzacyjnym w ilości 10 do 40%  udziału objętościowego powietrza  niezbędnego do 
spalania. Gaz fluidyzacyjny podaje się  pod ciśnieniem od 4 do 12 kPa do kilku stref złoża 
fluidyzacyjnego ( w ilości 1 do 4 stref).  
Urządzenie do spalania wsadu  z odpadów organicznych i nieorganicznych zawierające 
komorę obrotową   pirolizy i komorę fluidyzacyjną charakteryzuje się tym, że komora  
fluidyzacyjna z komorą spalania w górnej części i ze złożem fluidyzacyjnym w dolnej części 



jest zespolona poprzez komorę separacji cząstek stałych z komorą dopalania gazów palnych i 
karbonizatu zawartych w spalinach, natomiast do  komory fluidyzacyjnej jest kierowany 
wylot z procesu pirolizy  wsadu w komorze obrotowej i materiał inertny dozowany 
podajnikiem z zasobnika tego materiału  oraz dozowane palnikiem paliwo ciekłe lub gazowe 
do zapłonu i stabilizacji procesów spalania gazów pirolitycznych przy udziale powietrza  
wtórnego i powietrza trzeciego poddawanego przez odrębne dysze oraz do nagrzewu 
materiału  fluidyzacyjnego i zapłonu karbonizatu znajdujących się w złożu.  Komora spalania  
przynależna do komory fluidyzacyjnej zawiera feston doprowadzający spaliny do ko mory 
separacji cząstek  stałych, natomiast komora ta w dolnej części zawiera feston przelotu spalin 
kierowanych do komory dopalania wyposażonej w dysze powietrza czwartego i palnik  
zapłonowo - stabilizujący dopalania gazów  palnych i karbonizatu znajdujących się  w 
przepływających spalinach. W komorze dopalania pod festonem wlotu spalin są 
zainstalowane  dysze powietrza  czwartego, a na przeciwko festonu jest zainstalowany palnik  
zapłonowo – stabilizujący, przeznaczony do dopalania gazów palnych i karbonizatu 
zawartego  w spalinach, przy czym feston ko mory separacji jak i feston komory spalania są 
podobnie  wykonane z rur zespolonych z kształtownikami. 
Powstałe w komorze obrotowej gazy pirolityczne wprowadzane są do komory fluidalnej, 
gdzie  spalają się w górnej części komory z powietrzem :”pierwotnym”  doprowadzonym do 
komory fluidalnej kanałem powietrza „pierwotnego” oraz dyszami powietrza  „wtórnego” i 
powietrza „trzeciego”. Karbonizat spada do złoża fluidalnego, które od spodu zamknięte jest 
dnem dyszowym, pod którym znajduje się skrzynia gazu fluidyzacyjnego, do której 
wentylator wysokoprężny tłoczy  powietrze z otoczenia i  spalin z recyrkulacji pobierany  z za 
wentylatora wyciągowego spalin. Złoże fluidalne wytworzone jest z karbonizatu oraz 
materiału  inertnego podawanego z zasobnika materiału inertnego. Zapłon  złoża fluidalnego 
odbywa się przy pomocy palnika  zapłonowego, a pomiary ciśnień i temperatur złoża 
mierzone są  manometrami i termoelementami. Popiół ze złoża fluidalnego odprowadzany 
jest  układem odprowadzania popiołu, składającego  się z wanny żużlowej, do której  
wprowadzony jest kanał odprowadzający popiół ze złoża fluidalnego oraz kanał 
odprowadzający  popiół z komory dopalania. 
Gazy spalinowe, lotny popiół i lotny karbonizat powstałe w komorze fluidalnej przepływają  
przez feston „górny” do komory separacji, gdzie ulegają częściowemu odpyleniu. Z  komory 
separacji przepływają przez „dolny” feston, gdzie ulegają dalszemu odpyleniu do komory 
dopalania.  
Gazy palne i niedopalony karbonizat wpływając do komory dopalania mieszają się z 
powietrzem :”czwartym”  doprowadzonym dyszą i w obecności płomienia palnika dopalają 
się.  
Sposób odgazowania biomasy odpadów i paliw kopalnych  według wynalazku znamienny 
tym, że substancja poddana procesowi odgazowania przygotowana jest gabarytowo w 
układzie  materiałowo sortowniczym oraz w układzie rozdrabniania do wymiarów liniowych 
mniejszych od 100 mm. Rozdrobniony wsad  podawany jest do bunkra załadowczego w 
postaci  trocin, zrębków, peletów, brykietów, pyłów, pulpy, miału, groszku, grysiku i kęsów , 
skąd układem podajników podawany jest do zasobnika przykotłowego, gdzie miesza się z 
podawanym w ilościach  stechiometrycznych kamieniem wapiennym  w stosunku do zawartej 



we wsadzie siarki  i chloru. Powstała mieszanina wsadu i kamienia wapiennego poddawana 
jest do komory obrotowej, gdzie poddana jest procesowi suszenia i odgazowania   
 w strumieniu spalin pochodzących ze spalania  paliwa wspomagającego w palniku olejowym 
lub gazowym umieszczonym w płycie czołowej komory obrotowej. Sposób znamienny tym, 
że proces suszenia i termicznego rozkładu wsadu i kamienia wapiennego przebiega w 
atmosferze redukcyjnej przy stechiometrycznym lub lekko  podstechiometrycznym spalaniu 
paliwa wspomagającego, przy temperaturze w przedziale 750 – 1150°C. W tym zakresie 
temperatur neutralizowane są tlenki siarki przy pomocy tlenków wapnia i wytrącane są  z fazy 
gazowej w postaci stałych cząstek gipsu (CaSO4). Układ według  wynalazku znamienny tym, 
że gazy pirolityczne częściowo odsiarczone w komorze obrotowej przy pomocy tzw metody 
„pierwotnej”  stanowią mieszani nę pary wodnej, gazów palnych takich jak: CO, H2, C2H2, 
CH4, C2H5 itd. Oraz gazów  obojętnych takich jak N2 i H2 oraz innych balastowych 
zawierających Cl, F itd.  
Gazy pirolityczne opuszczając komorę obrotową posiadają temperaturę w przedziale od 700 
do 1000°C i zawierają oprócz pary wodnej, gazów palnych i gazów obojętnych, pary metali 
alkalicznych, metali ciężkich, związku chloru, fluoru oraz  niewielkie pozostałości tlenków 
siarki i niewielki ilości paliwowych tlenków azotu. 
Sposób według wynalazku znamienny tym, że gazy pirolityczne  po wyjściu z komory 
obrotowej przepływają do komory gazu  pirolitycznego, gdzie są schładzane przez 
powierzchnie ścian  membranowych komory oraz przez  powierzchnie ogrzewalne 
podgrzewacza  wody. Na wyjściu z komory  mierzona jest temperatura, ciśnienie i skład gazu 
pirolitycznego. 
Sposób  według wynalazku znamienny tym, że schłodzone gazy pirolityczne o znanym 
składzie chemicznym i znanych  parametrach termodynamicznych  - podciśnienie w 
przedziale 50 do 200 Pa, temperatura w przedziale 150 – 250°C przepływają przez układ 
odpylaczy oraz przez układ chemicznego oczyszczania do instalacji technologicznej przeróbki 
gazu lub do instalacji gazu opałowego.  
Części gazów pirolitycznych   po oczyszczeniu z części stałych  w odpylaczu 13.7 i 
oczyszczeniu chemicznym w układzie chemicznego  oczyszczania  gazów 13.8 po osiągnięciu 
stanu równowagi termicznej instalacji kierowana jest poprzez klapę regulacyjno-odcinającą 
13.12   do zasilania palnika wspomagającego 7 oraz poprzez klapę regulacyjno-odcinającą   
13.13 do zasilania palnika zapłonowo-stabilizującego 10.5 do zapłonu i stabilizacji pracy  
złoża fluidalnego 10.1 oraz do zasilania palnika zapłonowego stabilizującego zapłon i 
dopalanie lotnego koksiku i gazów palnych w komorze dopalania 15.  
Sposób według wynalazku znamienny tym, że powstały w komorze obrotowej  karbonizat i 
popiół spadają  z dna ko mory obrotowej przez szczelinę „a” o szerokości  i wysokości od 100 
mm do 500 mm na dno fluidalnej komory wychładzania 10, która zakończona jest dnem  
dyszowym 10.2. Karbonizat powstały w trakcie odgazowania w komorze obrotowej posiada 
na wylocie z komory obrotowej temperaturę  od 500 do 1000°C  musi zostać  schłodzony do 
temperatury około 100°C. 
Wychładzanie karbonizatu i popiołu na dnie dyszowym  10.2  odbywa sie przy pomocy spalin 
o temperaturze około 120 -180°C, podawanych przez wentylator podmuchowy 22.5. Spaliny 
podawane są  do kilku stref korzystnie do czterech, w dnie dyszowym poprzez skrzynie  
spalin 10.7. Spaliny wychładzające karbonizat i popiół przepływają  przez warstwę 



karbonizatu z prędkością od 0,5 do 5 m/s. Warstwa chłodzonego karbonizatu i popiołu 
wynosi od 0,5 do 2,5 m grubości. Przepływające spaliny wychładzają karbonizat i popiół do 
temperatury 100-200°C nagrzewając się do temperatury 500-700°C. Spaliny przepływając 
przez fluidalną warstwę karbonizatu i popiołu wynoszą z sobą najdrobniejsze frakcje 
ziarnowe, które są ze strumienia spalin wytrącane podczas przepływu przez feston 10.4 
zamykający wypływ gazów z fluidalnej komory6  wychładzania karbonizatu 10 do komory 
wychładzania spalin 15. Spaliny wychładzają sie na powierzchniach ogrzewalnych 
podgrzewacza oleju termalnego pierwszego stopnia 15.1 i drugiego  stopnia 15.2. 
Wychłodzone do temperatury 120 - 150°C spaliny częściowo oczyszczają się z lotnego 
popiołu i karbonizatu podczas zmiany kierunku przepływu przez lej  zsypowy 15.3  do 
czopucha wylotowego 15.4, gdzie  mierzona jest ich temperatura, ciśnienie i skład chemiczny. 
Spaliny  po wyjściu z czopucha 15.4 kierowane są do multicyklona 17, gdzie  oczyszczone są 
z cząstek popiołu i karbonizatu. Oczyszczone spaliny o temperaturze 120-140°C przetłaczane 
są przez wentylator  wyciągowy 18 do układu recyrkulacji spalin chłodzących karbonizat. 
Ilość spalin kierowanych do recyrkulacji  i chłodzenia karbonizatu wynosi od 80 do 100% 
całkowitej ilości  przetłaczanych spalin. Ilość cyrkulujących spalin jest regulowana przy 
pomocy  klap regulacyjnych 19 i 20. Spaliny kierowane do chłodzenia  karbonizatu są 
przetłaczane przez wentylator 22 do wentylatora 24 zasilającego skrzynie spalin  chłodzących 
10.3  oraz do uszczelnień płyty czołowej z komorą obrotową 9.3 i uszczelnieniem komory 
obrotowej 9  z komorą  wychładzania 10. 
Spaliny  do rozruchu instalacji oraz spaliny uzupełniające masę spalin  chłodzących pobierane 
są  z sąsiedniego kotła i podawane  przez wentylator 23 do wentylatora 24 zasilającego dno 
dyszowe 10.2.  
Schłodzony w złoży fluidalnym 10.1 karbonizat i popiół odbierany jest ze złoża przy pomocy  
kanału odprowadzania karbonizatu i popiołu 12.1 do układu odprowadzania wychłodzonego 
karbonizatu 12. Sposób według wynalazku znamienny tym, że w fazie rozruchu instalacji 
spaliny do wychłodzenia karbonizatu i popiołu w złożu fluidalnym  muszą być pobierane ze 
źródła obcego np. sąsiedniego kotła przy pomocy  wentylatora spalin zewnętrznych 23 o 
temperaturze 100-150°C i zawartości tlenu poniżej 6%. Po rozruchu  i ustabilizowaniu pracy 
instalacji  spaliny chłodzące karbonizat i popiół w złożu fluidalnym 10.1 krążą w układzie  
zamkniętym, których ilość jest uzupełniana ze źródła zewnętrznego przy pomocy wentylatora 
23.  
Urządzenie do termicznej  pirolizy biomasy  odpadów oraz paliw kopalnych według 
wynalazku znamienne tym, że wsad zgromadzony w bunkrze  załadowczym 1  podawany jest 
podajnikiem 2 do zasobnika przykotłowego 4, gdzie miesza się z preparatem wapniowym 
podawanym z zasobnika preparatu wapniowego  3 przez podajnik celkowy 3.1. Mieszanina 
wsadu i preparatu wapniowego  w zasobniku przykotłowym jest zabezpieczana przed 
pożarem przy pomocy klapy przeciwpożarowej 6 umieszczonej  w kanale zasilającym 
zasobnik 4. Mieszanina wsadu i preparatu wapiennego podawana jest  podajnikiem 8 do 
komory obrotowej 9 przez płytę czołową 9.2, w której  umieszczony jest również palnik 
paliwa wspomagającego 7, zasilany przez moduł  przypalnikowy  8  sterujący pracą palnika. 
Moduł przypalnikowy w trakcie rozruchu instalacji jest zasilany paliwem  ciekłym lub 
wysokokalorycznym paliwem gazowym z sieci zewnętrznej, a w fazie stabilnej pracy zasilany 



jest gazem pirolitycznym pobieranym za stacją chemicznego oczyszczania 13.8, którego ilość 
jest regulowana klapą regulacyjną 13.12.  
Płyta czołowa 9.2 uszczelniona  jest z komorą obrotową 9 przy pomocy kanałowego 
uszczelnienia labiryntowego 9.3, zaopatrzonego w pomiar ciśnienia gazu uszczelniającego 
9.5. W płycie czołowej 9.2 umieszczony jest króciec z manometrem 9.4 służący do pomiaru 
ciśnienia wewnątrz komory obrotowej w pobliżu płyty czołowej 9.2. 
Kanał uszczelniający 9.6  komorę obrotową z komorą gazu pirolitycznego 13 jest zasilany  
korzystnie spalinami z recyrkulacji poprzez klapę regulacyjną 22.3 regulującą ilość 
doprowadzonych spalin. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  komora obrotowa 9 w osi wzdłużnej 
zaopatrzona jest w czujniki temperatury 9.1  a wylotem połączona  jest z komora fluidalną 10 
poprzez kanałowe uszczelnienie  labiryntowe 9.6 zasilane poprzez klapę  regulacyjną 262.3  i 
komorą gazu pirolitycznego 13  spalinami z recyrkulacji, których ciśnienie mierzy manometr 
9.7 umieszczony  w kanale spalin zasilających.. Urządzenie według wynalazku  znamienne 
tym, że powstały w komorze obrotowej 9 gaz pirolityczny przepływa do komory  gazu 
pirolitycznego 13 ponad przegrodą 13.1 wykonaną jako ściana membranowa z rur kotłowych, 
przechodząca przez całą szerokość komory fluidalnej 10 w taki sposób, że dolna jej krawędź 
jest umieszczona pionowo w odległości „a” w przedziale od 50 do 500 mm od spodu ściany 
komory 9 i w poziomie  w odległości  „b” w przedziale 50 do 500 mm od końcowej krawędzi 
komory obrotowej 9. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że gazy  pirolityczne przepływają  z komory 
obrotowej 9 ponad przegrodą 13.1 do komory gazu pirolitycznego 13 dzięki mniejszemu 
ciśnieniu panującemu w komorze 9 niż w komorze 10 oraz dzięki  przegrodzie 13.1, która 
zamyka przepływ gazów chłodzących karbonizat w złożu fluidalnym 10.1. Urządzenie 
znamienne tym, że gorące gazy pirolityczne ochładzają się oddając ciepło powierzchniom 
ogrzewalnym   ścian  oraz podgrzewaczom wody 13.2 zaopatrzonym w zdmuchiwacze sadzy 
13.11. Po schłodzeniu gazu pirolitycznego, na wylocie z kanału w czopuchu 13.3 
rozmieszczone są króćce do pomiaru ciśnienia 13.4, do pomiaru temperatury 13.5 i do poboru 
próbek gazu do analizy  chemicznej 13.6. Gazy pirolityczne po wyjściu  z kanału komory 13 
poddane są procesowi odpylania w odpylaczu 13.7 i chemicznemu  uzdatnianiu w reaktorze 
13.8. Część gazu pirolitycznego po ustabilizowaniu pracy instalacji podawana jestr przez 
klapę regulacyjną 13.12 do modułu zasilającego 8  palnik 7. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że palnik wspomagający  7 po uzyskaniu 
równowagi termicznej przez instalację i ustabilizowaniu procesu suszenia i odgazowania w 
komorze obrotowej 7 jest zasilany gazem pirolitycznym pobieranym z za układu  
chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 13.8, a jego ilość jest regulowana  przy pomocy 
klapy regulacyjnej 13.12. 
Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że  palnik wspomagający 7 jest zasilany 
paliwem ciekłym lub gazem wysokokalorycznym ze źródła  zewnętrznego jedynie podczas 
rozruchu , korzystnie w czasie do 5 godzin do momentu uzyskania termicznej równowagi 
przez komorę obrotową 7 oraz podczas odstawiania instalacji z pracy w czasie do 5 godzin 
podczas opróżniania komory 7 z wsadu. Gorąca woda lub mieszanka parowo-wodna powstała 
w powierzchniach ogrzewalnych komory gazu pirolitycznego, odprowadzana jest z 
kolektorów 13.9  i 13.10  do walczaka kotła 14.  



Urządzenie według wynalazku znamienne tym, że karbonizat oraz  popiół  powstałe w trakcie 
pirolizy w komorze obrotowej 9 poprzez szczelinę  utworzoną pomiędzy  krawędzią 
wylotową komory obrotowej a dolną  krawędzią przegrody 13.1 odprowadzane są do złoża 
fluidalnego 10.1, gdzie są   chłodzone poprzez przepływające spaliny fluidyzujące 
zgromadzony popiół i karbonizat. Spaliny chłodzące podawane są przez dno  dyszowe 10.2  
zasilane spalinami o temperaturze od 100 do 150°C i ciśnieniu od 5 do 15 kPa ze skrzyń 
spalin 10.3 zasilanych przez wentylator 24, który pobiera spaliny z układu chłodzącego 
karbonizat uzupełniane spalinami z innych kotłów przez wentylator 23 
Układ według  wynalazku znamienny tym, że  gaz fluidyzacyjny zasilający złoże  fluidalne  
10 przez dno dyszowe 10.2, skrzynie 10.3 i klapy regulacyjne 10.7 podawany jest  przez 
wysokoprężny  wentylator 24 o sprężu od 5 do 15 kPa składający się ze spalin  z recyrkulacji 
pobieranych rurociągiem  zaopatrzonym w klapę regulacyjną 20 umieszczoną  za 
wentylatorem wyciągowym  spalin 18  i podawanych przez wentylator spalin 22 napędzany 
silnikiem  22.1 z falownikiem 22.2  oraz ze spalin dodatkowych podawanych   wentylatorem 
23 zaopatrzonym w klapę regulacyjną 23.1.  
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że spaliny chłodzące po schłodzeniu  
karbonizatu w złożu fluidalnym 10.1 przepływając do góry komory fluidalnej 10 omywają 
przegrodę 13.1 zmieniając przy tym swój kierunek przepływu z pionowego w ukośny w 
kierunku festonu 10.4 utworzonego z odgiętych rur  ekranu tylnego komory fluidalnej 10.  
Spaliny przepływając przez feston 10.4  ulegają częściowemu oczyszczeniu  z lotnego 
popiołu na kształtownikach przymocowanych do rur festonu 10.4. Po przejściu przez feston 
10.4 spaliny zawierające resztkowe ilości   i lotnego koksiku wpływają do komory 
wychładzania spalin 15, gdzie oddają swoje ciepło podgrzewaczowi oleju termalnego 
pierwszego 15.1 i drugiego stopnia 15.2       
Podgrzewacz  oleju termalnego połączony jest  z parownikiem oleju silikonowego 16.1. Olej 
termalny  tworzy  zamknięty układ obiegowy, wyposażony w zbiornik wyrównawczy 16.6 
zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa. Wytworzone w parowniku 16.1 pary oleju 
silikonowego  kierowane są rurociągiem zaopatrzonym w termometr, mano metr oraz w 
zawory odcinające znajdujące się na zasilaniu i beipasie do  turbiny 16. Pary oleju  
silikonowego po przejściu przez turbinę przepływają rurociągiem zaopatrzonym w manometr  
i  termometr do wymiennika regeneracyjnego 16.3, i do schładzania par oleju 16.2 skąd  
pompa obiegowa 16.4 olej silikonowy podaje  do wymiennika regeneracyjnego 16.3, z 
którego po podgrzaniu  przepływa do parownika 16.1. Schłodzenie oparów oleju 
silikonowego  przebiega w wymienniku ciepła 16.2, w którym ogrzewana jest woda lub para 
wodna zasilająca odbiorniki  ciepła 16.5. 
Instalacja  według wynalazku znamienna tym, że w  ko morze wychładzania gazu 
pirolitycznego  13 zainstalowane są podgrzewacze wody 13.2  zasilane pompą 26, zasilającą 
instalację wodą  kotłową przygotowaną chemicznie w stacji chemicznej 27, zasilanej wodą 
surową i kondensatem z odbiorników ciepła 28. Podgrzana   w podgrzewaczach 13.2 woda 
przepływa  do walczaku 14, skąd rurami opadowymi 11 zasila kolektory ścian ekranowych 
komory gazu pirolitycznego  13, komory fluidalnej 10 i  przegrody 13.1  rozdzielającej 
komorę gazu  pirolitycznego 13 od ko mory  fluidalnej, przy czym przegroda 13.1 wykonana 
ze szczelnej ściany  membranowej umieszczona  jest na ścianie tylnej komory fluidalnej 10 
nad festonem 10.4 pod kątem  alfa w zakresie od 20 do 70° w stosunku do ściany tylnej. 



Podgrzewacze wody 13.2 wyposażone są w zdmuchiwacze popiołu  13.1 a ściany komory   
13 wykonane są  z rur kotłowych  zasilających wodę kotłową z walczaka 14 poprzez rury 
opadowe 11 i kolektory zasilające 10.8 przy pomocy pompy cyrkulacyjnej 10.9. 
Instalacja według wynalazku znamienna tym, że w kanale wylotowym spalin 15.4  
zamontowane są króćce do pomiaru temperatury spalin 15.5, ciśnienia spalin 15.6 i poboru  
próbek spalin do analizy chemicznej 15.7 . Wytrącony w leju kanału 15.3 popiół i karbonizat 
odprowadzany  jest do układu odprowadzania schłodzonego popiołu i karbonizatu  15.4 Kanał 
wylotowy spalin 15.4  połączony jest z układem odpylania spalin 17 i układem chemicznego 
oczyszczania spalin 17.1, skąd spaliny pobiera wentylator  wyciągowy 18 napędzany 
silnikiem 18.1, sterowany falownikiem 18.2. Tłoczone przez wentylator wyciągowy spaliny 
monitorowane są w stacji monitoringu 21  odprowadzane  są do komina 22  w ilości 
regulowanej przez klapę regulacyjną 19 oraz odprowadzane są przez klapę regulacyjna 20 i 
wentylator 22 do układu chłodzenia karbonizatu w złożu fluidalnym 10.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zastrzeżenia patentowe 
 
1. Sposób zgazowania biomasy, odpadów organicznych, nieorganicznych bezpiecznych i 
niebezpiecznych oraz osadów ściekowych ,odpadów komunalnych i paliw kopalnych 
składający się z instalacji przygotowania wsadu, bunkra załadowczego, systemu  podajników 
i układu zasilająco-dozującego preparat wapniowy do neutralizacji siarki i chloru zawartych 
we wsadzie zaopatrzony w komorę obrotową do suszenia i szybkiej pirolizy 9 według 
wynalazku znamienny tym, że rozłożona termicznie w komorze pirolitycznej  substancja 
wsadu na gaz pirolityczny i karbonizat poddana jest procesowi wychładzania gazu 
pirolitycznego w komorze 13  przez powierzchnie ogrzewalne podgrzewacza wody 13.2  oraz 
wychładzaniu karbonizatu  w komorze fluidalnej przez chłodne spaliny. 
 
2. Sposób według zastrzeżenia 1 znamienny tym, że wychłodzony w komorze 13 gaz  
pirolityczny poddany jest procesowi odpylania w odpylaczu 13.7 i chemicznemu 
oczyszczeniu  w układzie chemicznego uzdatniania gazu pirolitycznego 13.8 użyty jest do 
procesów grzewczych i technologicznych zewnętrznych oraz do zasilania palnika 7 służącego 
do suszenia i pirolizy wsadu w komorze obrotowej 9.  
 
 3. Sposób według zastrzeżenia znamienny tym, że  karbonizat powstały w trakcie szybkiej 
pirolizy w komorze obrotowej 9 jest chłodzony  w złożu fluidalnym 10.1 przy pomocy 
schłodzonych spalin krążących w zamkniętym układzie instalacji uzupełnianych spalinami z 
sąsiednich źródeł wytwarzających  spaliny. Schłodzony karbonizat i towarzyszący popiół  
wykorzystywany jest jako wysokokaloryczne paliwo w układach paleniskowych pieców 
cementowniczych. 
 
4. Sposób według zastrzeżenia 1 znamienny tym, że gorące spaliny  krążące w układzie 
chłodzenia karbonizatu z popiołu oddają swoje ciepło powierzchniom wodno-parowym  lub 
oleju termalnego które wytwarzają ciepło użytkowe  w postaci energii cieplnej lub 
elektrycznej. 
 
5. Urządzenie do przetwarzania wsadu składającego  się z biomasy, odpadów organicznych i 
nieorganicznych, bezpiecznych i niebezpiecznych w gaz pirolityczny  i karbonizat 
wyposażone jest w znane instalacje przygotowania wsadu 1 i preparatu wapniowego oraz 
układu zasilania w energię cieplną znamienne tym, że komora obrotowa 9 połączona z 
komorą gazu pirolitycznego 13 wyposażona jest w powierzchnie schładzające gaz 
pirolityczny 13.2  i fluidalną komorę wychładzania karbonizatu i popiołu 10 rozdzielonych 
szczelną przegrodą 13.1 wykonaną w postaci  ściany membranowej chłodzonej wodą 
kotłową. 
 
6. Urządzenie według zastrzeżenia  5 znamienne tym, że złoże fluidalne 10.1 wyposażone w 
dno dyszowe 10.2 połączone jest ze skrzyniami  spalin chłodzących 10.3, połączonymi z 
klapami regulacyjnymi 10.7, połączonymi z wentylatorem zasilającym 24. 
 
7. Urządzenie według  zastrzeżenia 5 znamienne tym, że spaliny  chłodzące karbonizat i 
popiół w złożu fluidalnym 10.1 oczyszczane są z lotnego koksiku i popiołu przy pomocy 
festonu 10.4 i schładzane są w komorze 15 przy pomocy powierzchni ogrzewalnych 15.1 i 
15.2 podgrzewacza oleju termalnego.  
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