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

75-204 Koszalin 
 



 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Program seminarium naukowego 
2. Prezentacje 

2.1. Wprowadzenie. Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych  
z zakresu odnawialnych źródeł energii - mgr inż. Wojciech Krużewski 

 
2.2. Sposoby pozyskania i wykorzystania wodoru- dr inż. Henryk Karcz, 

mgr inż. Wojciech Krużewski 
 

2.3. Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój Odnawialnych Źródeł 
Energii- dr inż. Bogdan Sedler 

 

2.4. Wirtualna Elektrownia- nowe trendy w wytwarzaniu  
i magazynowaniu energii elektrycznej – dr inż. Bogdan Sedler 
 

2.5. Magazynowanie Energii Elektrycznej- Superkondensatory- prof. dr 
hab. inż. Jan Iwaszkiewicz 

 

3. Informacje dodatkowe 
3.1. Stosowanie wieloźródłowych systemów bioenergetycznych  

w celu osiągnięcia efektu synergicznego- mgr inż. Jakub Lenarczyk 
 

3.2. Energetyka a odnawialne źródła energii- dr inż. Wiesław Golka 
 

3.3. Modelowanie ocen i kartograficzna prezentacja przydatności 
gruntów do uprawy roślin energetycznych – prof. dr hab. Janusz 
Ostrowski 

 

3.4. Analiza dostępności i wyboru paliw pochodzących z biomasy 
odpadowej– dr inż. Henryk Karcz 

 
 

 
 



 

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO 
  

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

 
Termin:  8 grudnia 2010 r. 
Miejsce:   Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku 

                        ul. Narwicka 1, 80-557 Gdańsk 
 

 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 9.15 

Wprowadzenie 

Popularyzacja prac badawczo- rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł 

energii 

 

mgr inż. Wojciech Krużewski 

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

9.15 – 10.30 

Sposoby pozyskania i wykorzystania wodoru 

 

dr inż. Henryk Karcz 

(Zakład Budowy Urządzeń Spalających "ZBUS Combustion" Sp. z o.o. w Głownie)    

mgr inż. Wojciech Krużewski 

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

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 11.30 mgr inż. W.Krużewski (c.d.) 

11.30 – 12.15 

Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój Odnawialnych Źródeł Energii 

 

dr inż. Bogdan Sedler 

(Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdańsk“) 

12.15 – 12.45 Lunch  

12.45 – 14.15 

Wirtualna Elektrownia-Nowe Trendy w Wytwarzaniu i Magazynowaniu Energii 

Elektrycznej 

 

dr inż. Bogdan Sedler 

14.15 – 15.45 

Magazynowanie Energii Elektrycznej – Superkondensatory 

  

prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz  

(Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku) 

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMINARIUM NAUKOWE  

INFORMACJE OGÓLNE  

08.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

„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

08.12.2010, 
Gdańsk

2

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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5

Partner Projektu

Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa 

Zarząd Główny 
w Warszawie

6

Działania w projekcie:

Seminaria

Publikacja nt. 
osiągnięć 
z zakresu

OZE

Targi promocyjne

Szkolenia nt. ochrony 
własności 

intelektualnej 
z zakresu 

OZE

Wortal naukowo-
informacyjny

Zarządzanie Zarządzanie 
i koordynacja i koordynacja 

realizacji realizacji 
projektuprojektu
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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.

10

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



6

11

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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13

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/
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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

08.12.2010, 
Gdańsk
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Sposoby pozyskania 

i wykorzystania wodoru 
dr inż. Henryk Karcz 

mgr inż. Wojciech Krużewski 



Wodór nośnikiem energii

Koncepcja wodorowo- wiatrowa

Hybrydowy układ wytwarzania energii ze źródeł odnawialnychHybrydowy układ wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Sposób i instalacja do pozyskania wodoru z procesu pirolizy biomasy

Biologiczne sposoby pozyskiwania wodoru.

2



Możliwość wykorzystania wodoru jako potencjalnego paliwa wykazano w 
XIXw. Obecnie znajduje on zastosowanie jako paliwo do rakiet kosmicznych, w 
przemyśle chemicznym do procesu syntezy, produkcji amoniaku itd.przemyśle chemicznym do procesu syntezy, produkcji amoniaku itd.

Wizualizacja wodoru

Wodór występuje najobficiej na naszej planecie i w kosmosie. 

Można go odnaleźć w wodzie, materii organicznej (biomasie), 

gazie ziemnym, ropie naftowej czy węglu. 

W przyrodzie wodór występuje w stanie wolnym w ilościach 

śladowych. 



Wodór posiada najwyższą 
kaloryczność w przeliczeniu na gram-kaloryczność w przeliczeniu na gram-

120 KJ!

- 3x więcej niż gaz, 

- 5x więcej niż węgiel. 

Podczas jego spalania nie wydzielają 

się żadne szkodliwe substancje. 

By móc go otrzymać, trzeba za pomocą By móc go otrzymać, trzeba za pomocą 
energii dokonać jego wydzielenia. energii dokonać jego wydzielenia. 

W tym celu można użyć energii W tym celu można użyć energii 
nieodnawialnej, pochodzącej z paliw nieodnawialnej, pochodzącej z paliw 
kopalnych lub energii odnawialnej. kopalnych lub energii odnawialnej. 



Obecnie najpowszechniejszym źródłem pozyskiwania wodoru za pomocą 

reformingu jest gaz ziemny (90% pozyskiwanego wodoru). reformingu jest gaz ziemny (90% pozyskiwanego wodoru). 

Praktycznie niewyczerpywalnym źródłem jego pozyskiwania jest woda za 

sprawą procesu elektrolizy. 

- doskonały, odnawialny surowiec do produkcji gazowych (wodór i 

metan) oraz ciekłych (metanol i etanol) nośników energii. 

Z biomasy można pozyskiwać wodór metodami termodynamicznymi i 
biologicznymi. Można go także pozyskiwać z produktów wytworzonych z 

biomasy (metanolu, etanolu, eteru metylowego, metanu), np. metodami 

katalicznego reformingu. 



POZYSKIWANIEPOZYSKIWANIE WODORUWODORU jest obecnie bardzo

ważnym problemem technicznym z uwagi na intensywnie

rozwijające się w ostatnim okresie technologie uwodorniania

różnego rodzaju olei roślinnych i tłuszczy zwierzęcych w celu

uzyskania biopaliwbiopaliw nowejnowej generacjigeneracji oraz zasilania ogniwogniwuzyskania biopaliwbiopaliw nowejnowej generacjigeneracji oraz zasilania ogniwogniw
paliwowychpaliwowych.

Uzyskany GAZGAZ PIROLITYCZNYPIROLITYCZNY po reformingu zawierający
następujące związki: CC22HH22,, CHCH44,, CC22HH44,, CC22HH66,, CCnnHHmm oraz HH22 ii COCO22

po konwersji tlenku węgla, może być z wysoką
efektywnością stosowany w procesach hydrorafinacyjnych.

9

Duże znaczenie mają syntezy różnych produktów Duże znaczenie mają syntezy różnych produktów 
z mieszaniny wodoru i tlenku węgla. z mieszaniny wodoru i tlenku węgla. 

Zależnie od warunków oraz rodzaju użytego katalizatora można otrzymać 

np. alkohol metylowy, metan oraz inne lekkie lub ciężkie węglowodory. np. alkohol metylowy, metan oraz inne lekkie lub ciężkie węglowodory. 

Obecnie są rozważane możliwości zastosowania wodoru w Obecnie są rozważane możliwości zastosowania wodoru w 

celu uzyskania lekkich paliw płynnych tzw. celu uzyskania lekkich paliw płynnych tzw. BIOPALIW,BIOPALIW,
nie zanieczyszczających środowiska naturalnego,  nie zanieczyszczających środowiska naturalnego,  

poprzez uwodornienie olei roślinnych lub tłuszczy zwierzęcych. poprzez uwodornienie olei roślinnych lub tłuszczy zwierzęcych. 

10



Tendencje rozwojowe ostatnich lat wskazują na to, że po czasie

węgla kamiennego i ropy naftowej alternatywę dla przyszłegowęgla kamiennego i ropy naftowej alternatywę dla przyszłego

wzmożonego wykorzystania energii jądrowej może stanowić

technologiatechnologia wodorowawodorowa..

Szczególnie interesujące wydaje się sprzężenie siłowni wiatrowej

z konwencjonalną wytwornicą wodoru, umożliwiające

akumulację energii elektrycznej w postaci wodoru.

11

Wykorzystanie siłowni wiatrowych, mimo niewątpliwych zalet, 

ma także swoje słabe strony. Bezpośrednie  (tj. poprzez układy ma także swoje słabe strony. Bezpośrednie  (tj. poprzez układy 

GPZ-ów) przyłączanie dużych farm wiatrakowych do publicznych 

sieci elektroenergetycznych niesie za sobą nie tylko problemy z 

utrzymaniem stabilności częstotliwościowej sieci, ale także stabilności częstotliwościowej sieci, ale także 
straty energetyczne związane z koniecznością włączania i straty energetyczne związane z koniecznością włączania i 
wyłączania z ruchu poszczególnym bloków energetycznych wyłączania z ruchu poszczególnym bloków energetycznych 
konwencjonalnych siłowni. konwencjonalnych siłowni. 

12

Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005



Wodór moŜe być wykorzystany jako rezerwowerezerwowe lub podstawowepodstawowe
źródłoźródło zasilaniazasilania ww obszarzeobszarze lokalnegolokalnego (rozproszonego-źródłoźródło zasilaniazasilania ww obszarzeobszarze lokalnegolokalnego (rozproszonego-
promieniowego) zasilaniazasilania energetycznegoenergetycznego dladla wybranegowybranego regionuregionu
(przede wszystkim w obszarze komunalno- bytowym) oraz jako
wielostopniowy przetwornik (transformator) i akumulator energii.

TransformatorTransformator realizujerealizuje następującenastępujące popo sobiesobie poszczególneposzczególne
przemianyprzemiany energetyczneenergetyczne:: najpierwnajpierw energiienergii kinetycznejkinetycznej masmas
powietrzapowietrza mama energięenergię mechaniczną,mechaniczną, następnienastępnie energiienergii
mechanicznejmechanicznej nana elektrycznąelektryczną ii ostatecznieostatecznie zamianęzamianę orazoraz
akumulacjęakumulację energiienergii elektrycznejelektrycznej ww postacipostaci energiienergii chemicznejchemicznej
wodoruwodoru.. 13

Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005

Koncepcja skojarzenia siłowni wiatrowej z wytwornicą wodoruKoncepcja skojarzenia siłowni wiatrowej z wytwornicą wodoru

Siłownia 
wiatrowa

O

1

14

Układ regulacji i 
rozdziału mocy

Wytwornica ze 
zbiornikiem

Turbina lub silnik 
do spalania

Sieć 
elektroenergetyczna

Sieć cieplna

1

2C 2E

3

4

5E

5C

Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005



Zastosowany tutaj układ regulacji i rozdziału mocy pozwala na 
realizację trzech trybów pracy tego rodzaju zintegrowania: 

ReferencyjnyReferencyjny tryb pracy tryb pracy polega na bezpośrednim przyłączeniu 

siłowni wiatrowej i przesyle całości wytworzonej energii 

elektrycznej do lokalnej sieci elektroenergetycznej. 

Drugi tryb, skojarzonyDrugi tryb, skojarzony, pozwala na równoczesny rozdział 

wytworzonej energii elektrycznej na część przesyłaną 

bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej oraz na część-

stanowiącą zwykle nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej-

podlegającej konwersji i akumulacji do postaci energii 

chemicznej wodoru w elektrolizerze. 

15

Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005

Ostatni, wodorowy tryb pracy Ostatni, wodorowy tryb pracy polega na konwersji 
akumulacji całości wytworzonej energii elektrycznej na 
energię chemiczną wodoru. 

Czysto wodorowy lub skojarzony tryb pracy daje Czysto wodorowy lub skojarzony tryb pracy daje Czysto wodorowy lub skojarzony tryb pracy daje Czysto wodorowy lub skojarzony tryb pracy daje 
moŜliwość akumulacji nadmiaru energii wytworzonejmoŜliwość akumulacji nadmiaru energii wytworzonej--
na bazie ruchu mas powietrzana bazie ruchu mas powietrza-- energii elektrycznej w energii elektrycznej w 
postaci energii chemicznej wodoru i jej późniejszej postaci energii chemicznej wodoru i jej późniejszej 
rekonwersji na energię elektryczną lub cieplną w rekonwersji na energię elektryczną lub cieplną w 
przypadku, gdy warunki pogodowe (zbyt słaby lub zbyt przypadku, gdy warunki pogodowe (zbyt słaby lub zbyt 
silny wiatr) nie dają moŜliwości eksploatacji siłowni silny wiatr) nie dają moŜliwości eksploatacji siłowni 
wiatrowych. wiatrowych. 

16

Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005Źródło: I. Eliasz, Czysta Energia 11/2005
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Planowane przedsięwzięcia to innowacyjne rozwiązanie 

technologiczno- techniczne umożliwiające wytwarzanie energii 

elektrycznej, 

biometanu, biometanu, biometanu, biometanu, 

paliwa gazowego (CNG), paliwa gazowego (CNG), 

paliw płynnych (biodiesel) paliw płynnych (biodiesel) 

oraz  innych produktów, takich jak biomasa glonowa i nawozy.

18
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• Elektrownia wiatrowa- moc 2,5 MWe;

• Elektrolizer- hydroliza wody o wydajności ok. 5m3/d ze zbiornikami na wodór        
i tlen;

• Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów roślinnych o wydajności 30t/d • Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów roślinnych o wydajności 30t/d 
oleju roślinnego (głównie olej rzepakowy) i 27t/d biopaliw płynnych;

• Instalacja do produkcji etanolu (gorzelnia) o wydajności 12 mln litr/rok;

• Instalacja Biogazowni o wydajności ok. 22.000 m3/dobę;

• Instalacja termicznej hydrolizy substratów (Ekonomizer SE Steam Explosion);

• Instalacja oczyszczania (uzdatniania) biogazu o wydajności 

• – 1.000 m3/h;

• Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię cieplną o mocy – 10 MWe;

• System oczyszczania frakcji ciekłej (po separacji) masy pofermentacyjnej ze 
zbiornikami ziemnymi (laguny) do hodowli glonów;
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Wytwarzanie z olejów roślinnych (olej rzepakowy) BIODIESLA o 

właściwościach olejów syntetycznych pochodzących z ropy naftowej zachodzi w 
procesie hydrokrakingu połączonego z dekarboksylacją i izomeryzacją oleju.
Proces polega na zastąpieniu konwencjonalnego procesu hydrokrakingu  bardziej 

zaawansowanymi technologicznie operacjami opartymi na procesach zaawansowanymi technologicznie operacjami opartymi na procesach 

„wodorowych”.

W warunkach przemysłowych zużycie wodoru wynosi 80 kg wodoru na tonę 
surowca.

Nie jest to ilość wodoru dodawanego do surowca, bowiem wodór cyrkuluje i 

średnio przyjmuje się dodanie gazu wodorowego w ilości ok. 200  Nm3 wodoru na 
m3 surowca, który to wodór po częściowym zużyciu w procesie i po dodaniu 

świeżego gazu w ilości 80 kg/tonę surowca jest zawracany z powrotem do procesu.

21

Tab. 1. Bilans procesu hydratyzacjiTab. 1. Bilans procesu hydratyzacji-- dekarboksylacji i dekarboksylacji i 
izomeryzacji oleju rzepakowego w kierunku izomeryzacji oleju rzepakowego w kierunku biodieslabiodiesla o o 
właściwościach olejów syntetycznych pochodzących z ropy właściwościach olejów syntetycznych pochodzących z ropy 
naftowej. naftowej. 

WyszczególnienieWyszczególnienie SurowceSurowce Produkcja (kg)Produkcja (kg)

22

WyszczególnienieWyszczególnienie SurowceSurowce Produkcja (kg)Produkcja (kg)

Olej rzepakowyOlej rzepakowy 10001000 --

WodórWodór 8080 --

Olej opałowyOlej opałowy -- 832832

PropanPropan -- 5050

WodaWoda -- 4141

Dwutlenek węglaDwutlenek węgla -- 100100
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-zespół wielokierunkowych przemianprzemian termicznychtermicznych ii chemicznychchemicznych, jakie

zachodzą w podwyższonejpodwyższonej temperaturzetemperaturze główniegłównie międzymiędzy częściączęścią organicznąorganiczną
substancjisubstancji biomasy,biomasy, aa takimitakimi czynnikamiczynnikami chemicznymichemicznymi jakjak tlen,tlen, parapara wodnawodna ii
dwutlenekdwutlenek węglawęgla.. Przemiany te prowadza do wytworzenia gazudwutlenekdwutlenek węglawęgla.. Przemiany te prowadza do wytworzenia gazu

stanowiącego paliwo bądź surowiec chemiczny.

Możliwe jest też odgazowanie biomasy w obecności wodoru, prowadzące
głównie do wytworzenia metanu. Teoretycznie podstawowym produktem

zgazowania biomasy jest PALIWO GAZOWE i pozostałość mineralna w postaci

POPIOŁU nieulegająca przekształceniu w produkty gazowe. Z tego względu
jako surowca stosowanego w technologiach termicznego przekształcenia
odpadów na drodze zgazowania należy używać takich rodzajów biomasy,
które są energetycznie małowartościowe, o wysokim zapopieleniu i
zawilgoceniu. 24



Jest przy tym rzeczą niezmiernie ważną, że w tym procesie 

możemy wykorzystywać KAŻDĄ POSTAĆ BIOMASY - odpadów 

bezpiecznych i niebezpiecznych, zarówno zapopielonej jak 

i zawilgoconej, zawierającej zarówno metale ciężkie, jak i siarkę i 

chlor. chlor. 

OTRZYMANY Z TAKIEGO SUROWCA GAZ MUSI BYĆ JEDNAK 
OCZYSZCZONY I USZLACHETNIONY.

Oczyszczanie gazu przy posługiwaniu się współczesnymi znanymi 

technologiami daje się łatwo zrealizować, uwalniając gaz od 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (S, Hg, Zn, Cu, Cl, CO2, NOx itd.).

25

SCHEMAT INSTALACJI DO POZYSKIWANIA WODORU W PROCESIE SCHEMAT INSTALACJI DO POZYSKIWANIA WODORU W PROCESIE 
HYDROLIZY BIOMASYHYDROLIZY BIOMASY

26



Najnowocześniejsze metody termicznego przekształcania paliw 

stałych w gaz, stosują do ZGAZOWANIA TLENU Z PARA WODNĄ 
W WARUNKACH, ZARÓWNO NORMALNEGO CIŚNIENIA JAK I 
PODWYŻSZONEGO. 

Droga przemian termochemicznych biomasy w celu uzyskania Droga przemian termochemicznych biomasy w celu uzyskania 

wodoru wiedzie przez następujący kierunek:

27

biomasa Szybka 
piroliza

Para 
wodna

Gaz 
syntezowy CiH2

Para 
wodna katalizator wodór

Skład równowagowy mieszaniny gazowej w zależności od

stosunku ilościowego tlenu i pary wodnej wykazuje, że w

zakresie temperatur 800-1100ºC mieszanina składa się

wyłącznie z tlenku węgla i wodoru (CO ≈ 70%, H2≈ 30% obj.).

Węglowodory typu CH4, w temperaturach wyższych od

1000ºC, praktycznie nie występują.

W tym zakresie temperaturowym przebiega bowiem
głównie reakcja:

CO+ H2O → CO2 + H2 – 42361

28

kJ

kmol



L.p. Nazwa oznaczenia Symbol Wymiar

Stan

Roboczy (r) Suchy (d)
Bezwodny 

bezpopiołowy (def)

1 Wilgoć W % 32,61 - -

2 Popiół A % 8,09 12,00 -

3 Ciepło spalania Qc kJ/kg 13249 19660 21390

4 Wartość opałowa Ql kJ/kg 12387 18381 20889

Tab. 2.  Wyniki analizy technicznej i elementarnej przeciętnej próbki 
biodegradowalnej części odpadów komunalnych. 

4 Wartość opałowa Ql kJ/kg 12387 18381 20889

5 Zawartość części 
lotnych

V % 48,64 72,18 82,02

6 Zawartość węgla C % 31,88 47,31 53,76

7 Zawartość wodoru H % 4,68 6,95 7,90

8 Zawartość azotu N % 1,20 1,75 1,99

9 Zawartość siarki S % 0,30 0,46 0,59

10 Zawartość chloru Cl % 0,08 0,12 0,14

11 Zawartość tlenu O % 21,01 31,18 35,43
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Wyselekcjonowaną próbkę biomasy poddano procesowi

odgazowania w warunkach szybkiej pirolizy w złożu

stacjonarnym w temperaturze tp= 500-1200ºC.

W powyższych warunkach GAZ PIROLITYCZNY składa się

głównie z: CO,CO, COCO ,, HH ,, CHCH ,, CC HH ..głównie z: CO,CO, COCO22,, HH22,, CHCH44,, CCnnHHmm..

W temperaturze wyższej od 800ºC zawartość gazów typu

CC22HH22,, CC22HH44,, CC22HH66,, ogólnieogólnie CCnnHHmm ,, maleje w miarę wzrostu

temperatury pirolizy.

W temperaturach wyższych od 1000ºC GAZ PIROLITYCZNY
składa się głównie z CO,CO, HH22,, zz małejmałej ilościilości CHCH44 ii bardzobardzo

niewielkiejniewielkiej ilościilości pozostałychpozostałych gazówgazów węglowodorowychwęglowodorowych..
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L.p.
Nazwa 

oznaczenia
Symbol Wymiar

Temperatura pirolizy tp [ºC]

800 900 1000 1100 1200

1 Wilgoć Wr % 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

2 Popiół Ar % 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

3 Gaz pirolityczny
Vr

p % 49,05 52,50 55,50 56,50 56,50

4
Stała pozostałość 
po odgazowaniu 

bez popiołu

Kr %
9,95 6,50 3,50 2,50 2,50

Skład gazów pirolitycznych- udział objętościowy

Tab. 3. Wyniki analizy produktów odgazowania biomasy odniesione do stanu roboczego 
(wyjściowego) próbki biomasy. 

5 Para wodna H20 % 24,0 14,15 7,40 4,15 2,60

6
Dwutlenek 

węgla
CO2 % 19,40 14,50 9,80 6,90 5,40

7 Tlenek węgla CO % 19,30 44,20 53,25 56,85 56,70

8 Wodór H2 % 21,05 25,00 28,00 30,80 34,00

9 Metan CH4 % 7,45 0,65 0,25 - -

10 Acetylen C2H2 % 4,65 0,15 - - -

11 Etan C2H4 % 2,85 0,05 - - -

12 Azot N % 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 31

WW wynikuwyniku przeprowadzonychprzeprowadzonych badańbadań stwierdzono,stwierdzono, żeże ww
temperaturzetemperaturze ttpp== 11001100ºCºC termicznemutermicznemu rozkładowirozkładowi ulegaulega
całkowiciecałkowicie całacała substancjasubstancja organiczna,organiczna, niezależnieniezależnie odod czasuczasu
przetrzymywaniaprzetrzymywania odpadówodpadów ww przestrzeniprzestrzeni reakcyjnejreakcyjnej..

WW temperaturzetemperaturze pirolizypirolizy ttpp== 11001100ºCºC ww czasieczasie ≤≤ 3636ss następuje

CAŁKOWITACAŁKOWITA PRZEMIANAPRZEMIANA SUBSTANCJISUBSTANCJI ORGANICZNEJORGANICZNEJ
BIOMASYBIOMASY pochodzącej z biodegradowalnych odpadów

komunalnych w substancje gazu pirolitycznego. W gaz
pirolityczny przechodzi około 96% substancji organicznej w
odniesieniu do stanu bezpopiołowego i bezwodnego.
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OkołoOkoło 44%% substancjisubstancji organicznejorganicznej stanowistanowi karbonizatkarbonizat::

(K(Kdafdaf= 4%) , = 4%) , 

który głównie składa się z węgla pierwiastkowego i w około 2%

składa się z autochtonicznej (wewnętrznej) substancji

mineralnej.mineralnej.

W wyniku pełnej pirolizy substancji biomasy pochodzącej z
biodegradowalnych odpadów komunalnych o przeciętnej

zawartości wilgoci Wr≈33% i zawartości popiołu Ar≈18%. W

odniesieniu do stanu roboczego uzyskuje się maksymalnie

przeciętnie około Vr≈56% gazu pirolitycznego i około KKrr≈≈33%%
karbonizatu.
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W wyniku przeprowadzonej wielostopniowej konwersji, W wyniku przeprowadzonej wielostopniowej konwersji, 
reformingu węglowodorów uzyskuje się z gazu pirolitycznego reformingu węglowodorów uzyskuje się z gazu pirolitycznego 
pochodzącego z odgazowania biomasy gaz wodorowy pochodzącego z odgazowania biomasy gaz wodorowy 
składający się z:składający się z:

••wodoru Hwodoru H22 = 65= 65÷÷75% obj. 75% obj. ••wodoru Hwodoru H22 = 65= 65÷÷75% obj. 75% obj. 

••dwutlenku węgla COdwutlenku węgla CO22= 15= 15÷÷30% obj.30% obj.

••tlenku węgla CO=0,2tlenku węgla CO=0,2÷÷0,5% obj.0,5% obj.

••azotu Nazotu N22= 1,0= 1,0--2,5% obj.2,5% obj.

••siarkowodoru Hsiarkowodoru H22S= 0,5S= 0,5÷÷1,5% obj.1,5% obj.

••chlorowodoru HCl= 0,2chlorowodoru HCl= 0,2÷÷0,8% obj.0,8% obj.
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Celem poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie
odgazowania i zgazowania biomasy pochodzącej z odpadów jest
stworzenie rozwiązania technologicznego i technicznego, które umożliwi
odgazowanie i zgazowanie będących w dowolnej postaci fazowej i
dowolnym składzie chemicznym odpadów pochodzenia organicznego i
nieorganicznego.nieorganicznego.

W celu osiągnięcia optymalnego efektu termicznego utylizacji

przebiegającej z optymalna sprawnością termodynamiczną przy

minimalnej emisji substancji szkodliwych dla otoczenia i uzyskania

produktów termicznej przeróbki o pożądanych cechach

fizykochemicznych.

ZaproponowanoZaproponowano nowąnową technologiętechnologię odgazowaniaodgazowania opartąopartą nana
szybkiejszybkiej piroliziepirolizie..
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Po przejściu przez proces konwersji i reformingu gaz
pirolityczny może składać się w 75% obj. z wodoru i
śladowych ilości tlenku węgla (CO≈0,2% obj.).

UzyskanyUzyskany wodórwodór możemoże stanowićstanowić bardzobardzo ważnyważny surowiecsurowiec dodoUzyskanyUzyskany wodórwodór możemoże stanowićstanowić bardzobardzo ważnyważny surowiecsurowiec dodo
uwodornieniauwodornienia różnegoróżnego rodzajurodzaju oleiolei roślinnychroślinnych

ii tłuszczytłuszczy zwierzęcych,zwierzęcych, dającdając wysokojakościowewysokojakościowe
HYDROGENIZATYHYDROGENIZATY WĘGLOPOCHODNEWĘGLOPOCHODNE STANOWIĄCESTANOWIĄCE ŹRÓDŁOŹRÓDŁO
PALIWPALIW CIEKŁYCHCIEKŁYCH II SUROWCÓWSUROWCÓW CHEMICZNYCHCHEMICZNYCH..
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Znany ze zgłoszenia patentowego nr P388243
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 zawierającychorganicznych 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. 
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Sposób znamienny tym, że suszenie i termiczny rozkład wsadu
przebiega w atmosferze redukcyjnej przy temperaturze 600-
1300ºC.

W tym zakresie temperatur następuje proces suszenia

termicznego rozkładu wsadu oraz kamienia wapiennego.termicznego rozkładu wsadu oraz kamienia wapiennego.
Wydzielone tlenki siarki oraz chlor neutralizowane są przy

pomocy tlenków wapnia i wytrącane są z fazy gazowej

w postaci stałych cząstek gipsu (CaSO4) oraz chlorków wapnia

(CaCl2).
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Gazy pirolityczne opuszczające obrotowa komorę odgazowania 
posiadają temperaturę w przedziale 900÷1300ºC. 

Sposób znamienny tym, że na wyjściu z komory obrotowej gazy 

pirolityczne mieszane są z parą wodną o temperaturze tp=200÷400ºC 
w ilości od 20 do 200 kg/t wsadu ,w wyniku czego następuje 

wysokotemperaturowy reforming gazów węglowodorowych wg wysokotemperaturowy reforming gazów węglowodorowych wg 

reakcji:

CHCH44+ H+ H22O ↔ CO + 3HO ↔ CO + 3H22

oraz wysokotemperaturowa konwersja tlenku węgla przez parę 

wodną według reakcji:

CO+ HCO+ H22O ↔ COO ↔ CO22 + H+ H22
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Sposób znamienny tym, Ŝe powstały w wyniku wysokotemperaturowej
konwersji i reformingu gaz syntezowy schładza się w powierzchniach
ogrzewalnych przegrzewacza pary do temp. 800÷900ºC.
W kanale przepływających gazów umieszcza się KATALIZATOR i
wprowadza się STRUMIEŃ PARY o temp. tp= 200÷400ºC w ilości od
20 do 100 kg na 1 tonę wsadu.20 do 100 kg na 1 tonę wsadu.

W obecności katalizatora przebiega KOŃCOWY REFORMING
METANU I REAKCJE KONWERSJI HOMOLOGÓW METANU ORAZ
KONWERSJI CO WG REAKCJI:

CCxx+ + HHyyOOzz + (x+ (x--z)Hz)H22O→xCO+ (2x+0,5yO→xCO+ (2x+0,5y--z)Hz)H22

xCO+xHxCO+xH22O→xCOO→xCO22+xH+xH22

40



Sposób według wynalazku znamienny tym, że gaz pirolityczny powstały z

odgazowania w procesie szybkiej pirolizy różnego rodzaju biomasy i odpadów

w postaci Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) oraz

kopalnych paliw stałych, poddany wysokotemperaturowej konwersji CO i
reformingowi CH4, C2H2, CnHm itd.,

- przy pomocy pary wodnej (H2O) oraz wielostopniowej niskotemperaturowej- przy pomocy pary wodnej (H2O) oraz wielostopniowej niskotemperaturowej

katalitycznej konwersji,

- w wyniku czego powstał gaz wodorowy o zawartości H2 w zakresie 65÷75%

obj. i śladowej ilości CO w zakresie 0,2÷0,5% obj.,

poddanypoddany zostałzostał popo wyjściuwyjściu zz procesuprocesu obróbkiobróbki oczyszczaniaoczyszczania zz frakcjifrakcji pylistych,pylistych,
zz zanieczyszczeńzanieczyszczeń gazowych,gazowych, szkodliwychszkodliwych dladla procesuprocesu uwadarnianiauwadarniania ii zz
zawartościzawartości COCO22 poprzezpoprzez wymywaniewymywanie ww wodziewodzie ii ługowanieługowanie..
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Sposób znamienny tym, że ciepło powstałe w wyniku

odgazowania i zgazowania wsadu oraz spalenia pozostałych po

odgazowaniu substancji stałych, wykorzystane jest w układach
wodno-parowych powierzchni ogrzewalnych instalacji do
wytworzenia pary wodnej o temperaturze od 180 do 400ºC,wytworzenia pary wodnej o temperaturze od 180 do 400ºC,
wykorzystanej w instalacji do celów technologicznych –

rozpylanie ciekłego paliwa wspomagającego zdmuchiwanie

popiołu z powierzchni schładzających, konwersja i reforming

gazów pirolitycznych - do celów energetycznych
w odbiornikach ciepła.
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Energia cieplna

Etanol (przedgon)- paliwo wspomagające
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Instalacja 
hydrolizy 

termicznej

Instalacja do 
wytwarzania 

etanolu
Separacja

Instalacja do 
pirolizy 
biomasy

Surowce 
celulozowe

Etanol (przedgon)- paliwo wspomagające

odzyskana energia cieplna

do celów technologicznych 
lub grzewczych

wywar
gorzelniczy

odciek pozostałość po pirolizie

gaz wodorowy

Frakcja 
gęsta (ok. 
30% s.m.)

Energia cieplna
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Instalacja 
hydrolizy 

termicznej
Instalacja 

biogazowni Separacja

Instalacja do 
pirolizy 
biomasy

substraty

odzyskana energia cieplna

Masa
pofermentacyjna

Odciek

gaz wodorowy

Frakcja 
gęsta

Biogaz

Zbiornik
biogazu

Do napędu agregatów 
kogeneracyjnych lub do 
innych celów

paliwo wspomagające
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Jak widać na rysunku, w pierwszym reaktorze, w ciemności, z udziałem 

określonych mikroorganizmów (np. enetrobacter aerogenes, alkaligenes 

eutrohus) przebiega fermentacja węglowodanów do wodoru, ditlenku węgla oraz 

krótkołańcuchowych kwasów: masłowego, mlekowego i octowego. 

W drugim reaktorze w obecności bezsiarkowych bakterii purpurowych W drugim reaktorze w obecności bezsiarkowych bakterii purpurowych 

(przykładowo rhodospirillum rubrum, itp.) z udziałem określonych enzymów oraz 

światła przebiega przemiana krótkołańcuchowych kwasów organicznych do H2 

oraz CO2.

W końcowej operacji- obejmującej oczyszczanie wytworzonego wodoru- usuwa się 

ditlenek węgla. 

46



Dziękuję za uwagę

Ekspert-Sitr Sp. z o.o.Ekspert-Sitr Sp. z o.o.
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38

75-204 Koszalin
(094) 342 25 81; 606 817 011



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo energetyczne,  
a rozwój Odnawialnych Źródeł Energii 

                                                     dr inż. Bogdan Sedler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt: Projekt: 

Upowszechnienie badaUpowszechnienie badańń na temat na temat 

odnawialnych odnawialnych źźrróódedełł energii oraz wsparcie ochrony wenergii oraz wsparcie ochrony włłasnoasnośści intelektualnejci intelektualnej

1

Bezpieczeństwo energetyczne 
a rozwój odnawialnych źródeł energii

dr inŜ. Bogdan Sedler

EKSPERT– SITR Sp. z o.o.

Gdańsk, 08.12. 2010r .

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 22

PojPojęęcie bezpieczecie bezpieczeńństwa energetycznegostwa 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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BezpieczeBezpieczeńństwo energetyczne stwo energetyczne 

w Unii Europejskiejw Unii Europejskiej

Prof. Jerzy Buzek

Zasadniczym problemem UE od kliku lat, 

wpływającym takŜe 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)

� moŜliwie niskie ceny (konkurencyjność gospodarki) 

Zrealizowanie tych zasad jest moŜliwe 
jedynie przy wprowadzeniu najnowszych rozwiązań technologicznych

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 44

BezpieczeBezpieczeńństwo energetyczne stwo energetyczne 

w Unii Europejskiejw Unii Europejskiej

Prof. Jerzy Buzek

W zakresie polityki energetycznej 

technologie innowacyjne nabierają specjalnego znaczenia, gdyŜ:

� 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 takŜe wymaga nowych technologii, np. czystych technologii 
wykorzystania węgla

� Utrzymania stosunkowo niskich cen energii będzie moŜliwe tylko dzięki nowym, 
pomysłowym rozwiązaniom technologicznym
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Pakiet klimatyczny 3 x 20Pakiet 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 ścieŜkę energetyki innowacyjnej 

poprzez paliwa drugiej generacji, uniwersalizację technologii 
energetycznych na wszystkich trzech rynkach końcowych: energii 

elektrycznej, ciepła 

i paliw transportowych 

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 66

Zadania SiZadania Sióódmego Programu Ramowegodmego Programu Ramowego

NajwaŜniejsze 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 zuStruktura zuŜŜycia energii pierwotnej ycia energii pierwotnej 

ww PolscePolsce

(stan na 2007 r.)

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
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Problemy elektroenergetykiProblemy elektroenergetyki

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

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



Strategia energetycznaStrategia energetyczna

Koszalin, 2010 - 2012
9

� 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 Koszalin, 2010 -- 20122012
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OZE OZE –– stan istniejstan istniejąącycy

Moc zainstalowana OZEMoc zainstalowana OZE
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Polityka rzPolityka rząądowa w zakresie OZEdowa w zakresie OZE

Cele:

� Rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej

� Rozwój energetyki bezemisyjnej

� Modernizacja wsi i restrukturyzacja rolnictwa 

� Realizacja Pakietu Klimatyczno-Energetycznego

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1212

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

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

� Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym 
zuŜyciu 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 zrównowaŜone 
wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE
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Program rozwoju biogazowni rolniczychProgram rozwoju biogazowni rolniczych

Cel do osiągnięcia:

Zamierzeniem strategii 
jest budowa do 2020 roku średnio jednej 

biogazowni rolniczej w kaŜdej gminie 
wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, 

przy załoŜeniu posiadania przez gminę
odpowiednich warunków do uruchomienia takiego 

przedsięwzięcia

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
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Program rozwoju biogazowni rolniczychProgram 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
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BiogazownieBiogazownie

Aktualne lokalizacje biogazowni w Polsce

BiogazownieBiogazownie

Koszalin, 2010 - 2012
16

Biogazownie na wysypiskach odpadów
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BiogazownieBiogazownie
Biogazownie w oczyszczalniach ścieków

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
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BiogazownieBiogazownie
Biogazownie rolnicze
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BiogazownieBiogazownie

� Wysokie koszty budowy biogazowni 

� Lokalne surowce energetyczne –
rolnictwo energetyczne

� Stabilność i przewidywalność pracy 

� Wielofunkcyjny rozwój wsi

� Wsparcie centralne

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
2020

Przyszłość – biometan / ogniwa paliwowe

Opracowanie: OPTIMA Invest SA - mgr inŜ.. E. Licznerski, M. Ryms – na 
podstawie informacji z Internetu
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Przyszłość – kompleksy agroenergetyczne

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2222

Farmy wiatroweFarmy 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  zaleŜna  od 
wiatru 

� MoŜliwość destabilizacji pracy 
sieci
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Kolektory sKolektory słłoneczne i ogniwa oneczne i ogniwa 

fotowoltaicznefotowoltaiczne

� Ograniczenia wynikające z 
nasłonecznienia terenu i 
sezonowości 

� Niskie ceny instalacji 
kolektorów słonecznych

� Niska sprawność i wysokie 
ceny ogniw 
fotowoltaicznych

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2424

Kolektory sKolektory słłoneczne i ogniwa oneczne i ogniwa 

fotowoltaicznefotowoltaiczne

� Ograniczenia wynikające z 
nasłonecznienia terenu i 
sezonowości 

� Niskie ceny instalacji 
kolektorów słonecznych

� Niska sprawność i wysokie 
ceny ogniw 
fotowoltaicznych
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MaMałłe elektrownie wodnee 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 Ŝeglugowa

◦ atrakcyjne miejsca rekreacji

� DuŜe ilości energii „zielonej”
bez jakiejkolwiek emisji gazów 
cieplarnianych

� Cena energii elektrycznej - wysoka, 
jeŜeli elektrownia jest budowana od 
podstaw wraz z instalacjami 
hydrotechnicznymi 

PrzyszPrzyszłłoośćść –– ukukłłady hybrydowe ady hybrydowe 

wodwodóór / ogniwa paliwower / ogniwa paliwowe

Koszalin, 2010 - 2012

26



PrzyszPrzyszłłoośćść –– ukukłłady hybrydoweady hybrydowe

wodwodóór / ogniwa paliwower / ogniwa paliwowe

Koszalin, 2010 - 2012
27
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PrzyszPrzyszłłoośćść OZE OZE –– wirtualna elektrowniawirtualna elektrownia
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Projekt: Projekt: 
Upowszechnienie badaUpowszechnienie badańń na temat na temat 

odnawialnych odnawialnych źźrróódedełł energii oraz wsparcie ochrony wenergii oraz wsparcie ochrony włłasnoasnośści intelektualnejci intelektualnej

Wirtualna elektrownia 
Nowe trendy w wytwarzaniu, 

magazynowaniu i dystrybucji energii

dr inŜ. Bogdan Sedler

EKSPERT – SITR Sp. z o.o.

Gdańsk, 08.12. 2010r .

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 22

IstniejIstniejąące sieci elektroenergetyczne ce sieci elektroenergetyczne 
SSłłaboabośści i zagroci i zagroŜŜeniaenia

Stan obecny - wielkie elektrownie 
przesyłaj ące energi ę do odległych 

odbiorców poprzez długie linie przesyłowe

Awarie źródeł i / lub sieci powoduj ą
zakłócenia dostaw wielu odbiorców energii
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Awarie systemAwarie systemóów energetycznychw energetycznych

Przykłady rozległych awarii w systemach 
elektroenergetycznych w Polsce

Szczecin – marzec 2008
metropolia pozbawiona  zasilania na kilkadziesi ąt godzin

Polska – pa ździernik 2009
700 tys. odbiorców pozbawionych zasilania na kilkana ście 

godzin 
Małopolska i Śląsk – stycze ń 2010 

ponad 120 tys. odbiorców pozbawionych zasilania na k ilka dni,
a ponad 20 tys. na ponad dwa tygodnie 

POTRZEBA BUDOWY DRUGIEGO 
FILARU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 44

Technologie energetyczneTechnologie energetyczne

Źródła - dost ępne i przyszło ściowe 
technologie energetyczne

Kolektor słoneczny
Mikrowiatrak
Pompa ciepła

Samochód elektryczny
Mikrobiogazownia

Biogazownia
Ogniwo fotowoltaiczne

Spalarnia śmieci (takŜe technologie plazmowe utylizacji śmieci i 
inne)

Elektrownia wodna ultraniskospadowa
Mikroźródło jądrowe
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Potrzeba sieci inteligentnychPotrzeba sieci inteligentnych
SmartSmart –– GridGrid

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 Koszalin, 2010 -- 20122012 66

Technologie energetyczneTechnologie energetyczne
Sieci - przyszło ściowe 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 energetyk i: 

odnawialnych źródeł energii
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PrzyszPrzyszłłoośćść energetyki energetyki 
Wirtualna elektrownia - lokalna energetyka 

rozproszona oparta na OZE i mikrosieci

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
88

PrzyszPrzyszłłoośćść OZE OZE –– wirtualna wirtualna 
elektrowniaelektrownia

Przykładem takiej sieci
jest aktualnie testowany w 

Niemczech: 
„Projekt Kombikraftwerk

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

steruje podaŜą energii 
elektrycznej pochodzącej z 36 
róŜnych odnawialnych źródeł
energii: siłowni wiatrowych, 

biogazowni, energii słonecznej 
oraz sprzęŜonej elektrowni 

szczytowo – pompowej
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Wirtualna elektrowniaWirtualna elektrownia

Istotą Smart Gridu
jest Centrum Sterowania siecią, 

które zapewnia równomierną
podaŜ 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 podaŜy

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
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Wirtualna elektrowniaWirtualna elektrownia
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IstotaIstota Smart Grid Smart Grid 

Inteligentne sieci energetyczne (Smart Grid) to 
kompleksowe rozwi ązania energetyczne,
pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację

i optymalne sterowanie rozproszonymi elementami sieci 
energetycznych – po stronie producentów jak i odbiorców energii 

- a słuŜące ograniczeniu zapotrzebowania na energię.

Sieci te wyposaŜone są w nowoczesną infrastrukturę
(liczniki, wyłączniki, przełączniki, rejestratory), 

która umoŜliwia wzajemną wymianę
i analizę informacji a w efekcie - optymalizowanie zuŜycia energii 

(cieplnej, elektrycznej) lub np. dystrybucji gazu

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1212

IstotaIstota Smart GridSmart Grid
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IstotaIstota Smart GridSmart Grid

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1414

IstotaIstota Smart GridSmart Grid
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IstotaIstota Smart GridSmart Grid

Główne cechy sieci inteligentnej:
Szeroka automatyzacja, monitorowanie sytuacji, 

wykrywanie uszkodzeń, a nawet   „samonaprawa”
(ang.: self - healing) 

Efekt ko ńcowy:
Sieć inteligentna (Smart Grid), w porównaniu 

z obecnymi systemami  
będzie bardziej elastyczna, niezawodna i lepiej przystosowana 

do zaspokojenia nowych potrzeb energetycznych 

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1616

CechyCechy Smart GridSmart 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 bieŜącym monitorowaniem infrastruktury
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CechyCechy Smart GridSmart 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

� UmoŜliwienie czynnego uczestnictwo odbiorców energii.
� UmoŜliwienie wprowadzanie nowych produktów, usług i rynków .  

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1818

CechyCechy Smart GridSmart 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 
uŜytkowników 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 zagroŜenia i niepewności

� Ekonomiczność, czyli zapewnienie usługi o najlepszej wartości 
poprzez innowacje, efektywne zarządzanie energią oraz 
ułatwienia dla konkurencji i działań regulacyjnych



Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 1919

Sieci obecne aSieci obecne a Smart Grid Smart Grid 
Rozwinięta sieć inteligentna

Obecny hierarchiczny
system energetyczny

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 2020

Sieci obecne aSieci obecne a Smart Grid 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 
(umoŜliwiające
ustalanie cen i 
Odczyt liczników

w czasie
rzeczywistym)
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Sieci obecne aSieci obecne a Smart Grid 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 Koszalin, 2010 -- 20122012 2222

Sieci obecne aSieci obecne a Smart Grid 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 GridSmart Grid –– Polityka Unii Polityka Unii 
EuropejskiejEuropejskiej

1. Smart Grid ma umo Ŝliwi ć tworzenie inteligentnego ła ńcucha warto ści, w celu 
optymalizacji, kontrolowania i zapewnienia bezpiecze ństwa zakupów i dostaw 
czystej energii ze źródeł odnawialnych, na które przewiduje si ę wzrost popytu 
do 2050 r.

2. Smart Grid s ą brakuj ącym elementem do osi ągnięcia celów EU 3 x 20; obecny 
model sieci nie b ędzie w stanie zagwarantowa ć bezpiecze ństwa dostaw przy 
realizacji w/w celów

3. Rosnące ceny energii, świadomo ść ekologiczna klientów oraz ich aktywna 
rola, stwarzaj ą konieczno ść dostarczenia narz ędzi klientom umo Ŝliwiaj ących 
efektywne wykorzystanie energii

4. Sieci dystrybucyjne b ędą aktywne i b ędzie trzeba je przystosowa ć 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
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Smart GridSmart Grid –– Polityka Unii Polityka Unii 
EuropejskiejEuropejskiej
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Smart GridSmart Grid –– Polityka Unii EuropejskiejPolityka Unii Europejskiej
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Smart GridSmart Grid –– Polityka Unii Polityka Unii 
EuropejskiejEuropejskiej
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Wspomaganie rozwojuWspomaganie rozwoju Smart GridSmart Grid
w Polscew 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 słuŜący wdraŜaniu 
najnowocześniejszych rozwiązań sieciowych

podnoszących efektywność energetyczną w skali 
całego kraju

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
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Projekty w realizacjiProjekty w realizacji

Energa S.A. realizuje pilotaŜowy 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

DuŜe zainteresowanie podobnymi rozwiązaniami wykazują
RWE Polska na rynku stołecznym oraz Vattenfall na Śląsku

Szacuje się, Ŝe wdraŜając ISE moŜna uzyskać oszczędność energii 
rzędu 10%

Krajem najbardziej zaawansowanym obecnie we wdraŜaniu 
inteligentnych sieci energetycznych są Włochy
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KorzyKorzyśści z wdroci z wdroŜŜeniaenia Smart Grid 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. 
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Potrzeba magazynowania energiiPotrzeba 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 

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

MoŜliwym 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
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Technologie magazynowania Technologie magazynowania 
energii energii 

Najbardziej rozpowszechnionym 
rodzajem magazynów energii s ą akumulatory

Posiadaj ą one du Ŝą pojemno ść energetyczn ą, ale 
jednocze śnie maj ą szereg wad, głównie nisk ą

Ŝywotno ść (liczba cykli ładowania / rozładowania – od 
1000 do kilku tysi ęcy) oraz nisk ą moc

Wady te powoduj ą, Ŝe efektywno ść ich stosowania 
jako magazynów energii dla poprawy wykorzystania 

OZE jest ograniczona
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SuperkondensatorySuperkondensatory jako jako 
magazyny energiimagazyny energii

Od kilku lat wprowadzane są nowe elementy / urządzenia do 
magazynowania energii elektrycznej jakimi są

superkondensatory [ang. supercapacitors], 

określane takŜe jako

ultrakondesatory [ang. ultracapacitors]
oraz

„kondensatory z warstwą podwójną”
ang. Double−Layer Capacitors: DLC,

Electrochemical Double−Layer Capacitors: EDLC
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Zasada dziaZasada działłaniaania
superkondensatorsuperkondensatoróóww

Zasada działania superkondensatora – podwójna warstwa
Helmholtza

W systemie złoŜonym z dwóch róŜnych materiałów na ich granicy tworzy się
podwójna warstwa elektryczna

Podwójna warstwa elektryczna
J. Iwaszkiewicz 

Instytut Elektrotechniki 
O. W Gdańsku
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Zasada dziaZasada działłaniaania
superkondensatorsuperkondensatoróów w 

Budowa superkondensatora
z podwójn ą warstw ą elektryczn ą Helmholtza

Elektrolit
(wodny lub organiczny)

Grafit (materiał porowaty 
zapewniający duŜą powierzchnię)

Separator jonowy

Anoda Katoda

J. Iwaszkiewicz 
Instytut Elektrotechniki 

O. w Gdańsku

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012

J. Iwaszkiewicz 
Instytut Elektrotechniki 

O. w Gdańsku

SuperkondensatorySuperkondensatory a inne magazyny energiia inne magazyny energii

Porównanie urz ądzeń do magazynowania energii
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ZaletyZalety superkondensatorsuperkondensatoróóww

Bardzo du Ŝa Ŝywotno ść
(niektóre rodzaje superkondensatorów wytrzymuj ą ok. miliona cykli ładowania)

Bardzo du Ŝa moc
(przyjmowanie i generowanie pr ądu rz ędu 2000 A) 

Niska oporno ść wewn ętrzna
(rzędu miliomów, a wi ęc niskie straty)
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ZaletyZalety superkondensatorsuperkondensatoróów w 

◦ bardzo duŜa moc 
impulsowa

◦ kontrola 
zgromadzonej energii

◦ niewysoka cena 
(obniŜająca się)

◦ niekłopotliwa 
eksploatacja



Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012 3939

Rodzaje konstrukcjiRodzaje konstrukcji superkondensatorsuperkondensatoróóww

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
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Rodzaje konstrukcjiRodzaje konstrukcji superkondensatorsuperkondensatoróów w 

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

− + −
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TyposzeregiTyposzeregi superkondensatorsuperkondensatoróóww

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
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Badania nadBadania nad superkondensatoramisuperkondensatorami
w Instytucie Elektrotechniki Oddziaw Instytucie Elektrotechniki Oddziałł w w 

GdaGdańńskusku

Prace nad superkondensatorami prowadzi 
Instytut Elektrotechniki Oddział w Gda ńsku

Dotycz ą one z jednej strony rozwijania samej technologii, 
z drugiej za ś - wykorzystania do magazynowania i 

przekształcania energii elektrycznej

Wielkie nadzieje wi ąŜe się zwłaszcza z konstrukcj ą składan ą

Badania nad superkondensatorami składanymi 
prowadzone s ą w ramach europejskiego projektu

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

(Wysokosprawne Urz ądzenia Magazynowania Energii 
w Zastosowaniach Pojazdowych i Stacjonarnych)
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Samochody elektryczne Samochody elektryczne –– przyszprzyszłły odbiorca y odbiorca 
i magazyn energiii magazyn energii

Samochody 
elektryczne są

odbiornikami energii 
elektrycznej

Ich akumulatory 
mogą równieŜ być
wykorzystane jako 
magazyny energii
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PrzyszPrzyszłłoośćść –– kolektory skolektory słłoneczne i fotowoltaiczneoneczne i fotowoltaiczne

• Ograniczenia 
wynikające z 
nasłonecznienia 
terenu i sezonowości 

• Niskie ceny instalacji 
kolektorów 
słonecznych

• Niska sprawność i 
wysokie ceny ogniw 
fotowoltaicznych
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PrzyszPrzyszłłoośćść źźrróódedełł –– ogniwa paliwoweogniwa paliwowe
System stacjonarnego ogniwa paliwowego (NRL 2008)

Ogniwa paliwowe są
przyszłościowymi 

rozwiązaniami 
związanymi z rozwojem 
technologii biometanu i

biowodoru

Koszalin, 2010 Koszalin, 2010 -- 20122012
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PrzyszPrzyszłłoośćść źźrróódedełł -- mamałłe reaktory je reaktory jąądrowedrowe

Reaktor j ądrowy 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. 
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SUPERKONDENSATOR –
NOWY ELEMENT

W UKŁADACH 
ENERGOELEKTRONICZNYCH

Jan Iwaszkiewicz

IEL Gdańsk2



Człowiek poznaje energię

IEL Gdańsk3

Energia mechaniczna

���� wykorzystanie proste – uderzenie kamieniem
���� transport energii – rzut kamieniem
���� zmiana rodzaju energii – rozpalanie ognia

Energia chemiczna

���� ognisko – zamiana energii chemicznej na 
cieplną i świetlną

���� pochodnia – zamiana energii chemicznej na 
świetlną

Rodzaje energii w przyrodzie

IEL Gdańsk4

mechaniczna 

chemiczna 

cieplna 

świetlna 

elektryczna 

jądrowa 



Energia doskonała

IEL Gdańsk5

wytwarzanie 

zmiana 
rodzaju 
energii

transport 

niezwłoczna 
dostępność

zmiana 
parametrów 

energii

magazyno-
wanie

Magazynowanie energii elektrycznej

IEL Gdańsk6

I. AKUMULATORY

Najbardziej popularny magazyn energii

II. KOŁA ZAMACHOWE

Zamiana energii elektrycznej
na energię kinetyczną wirującej masy

III. SUPERKONDENSATORY

Ogromna pojemność
Nowe moŜliwości
w energoelektronice



Tabela: Właściwości nowych baterii litowo-jonowych

IEL Gdańsk7

Niska energia, 
relatyw. duŜa moc

Stabilna pracaOpracowanaLiFePO4 
3.6 V/cell

Szybko traci 
pojemność, 
średnia moc

Ograniczona 
Ŝywotność

W trakcie 
badań

LiMn2O4
3.8 V/cell

Wysoka energia, 
duŜa moc

Ograniczona 
Ŝywotność

W trakcie 
badań

LiNiCoMnO2 
4.x V/cell

Wysoka energia, 
duŜa moc

NiestabilnaSprawdzonaLiNiCoAlO2
4.x V/cell

Główne 
właściwości

Praca w wysokiej 
temperaturze

Stan 
technologii

Skład 
chemiczny 

Magazynowanie energii – koło zamachowe

IEL Gdańsk8

Zasada działania polega na wykorzystaniu inercji
rozpędzonego do wysokich obrotów wirnika



Wirnik

IEL Gdańsk9

Charakterystyka fizyczna

IEL Gdańsk10

Wirnik stalowy lub z kompozytu węglowego

• Energia kinetyczna zmagazynowana w wirniku 
jest proporcjonalna do momentu bezwładności I i 
kwadratu prędkości kątowej ω:

• ω = prędkość kątowa radian/s,

• I = moment bezwładności masy kgm2.

2

2

1
ωIE

k
=



Kilka informacji

IEL Gdańsk11

• Dostępne na rynku
• Prędkość obrotowa sięga 4000 obrotów/min
• Najnowsze koła zamachowe są zrobione z włókna węglowego o 

wysokiej wytrzymałości i wirują z prędkością od 20,000-100,000
obrotów w próŜniowej osłonie. Stosuje się w nich łoŜyska 
magnetyczne

• „Czas naładowania” mniejszy niŜ 15 minut
• Długi „czas Ŝycia”
• Wysoka energia magazynowana na jednostkę masy (~130 Wh/kg)
• DuŜa moc w impulsie
• Sprawność nawet 90%
• Zastosowanie: wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie na moc 

impulsową, zasilacze bezprzerwowe małej mocy
• śyrobus (Yverdon, Szwajcaria), małe lokomotywy

Zasada działania superkondensatora

IEL Gdańsk12

Stan równowagi materiałów
o róŜnej przewodności elektrycznej



Zasada działania superkondensatora
Podwójna warstwa Helmholtza

IEL Gdańsk13

W systemie złoŜonym z dwóch róŜnych materiałów na 
ich granicy tworzy się podwójna warstwa elektryczna

Podwójna warstwa elektryczna

Zasada działania superkondensatora
Podwójna warstwa Helmholtza

IEL Gdańsk14

Elektryczna warstwa podwójna to 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.

Pojęcie elektrycznej warstwy podwójnej wprowadził H.L.F. Helmholtz, 
badając procesy termodynamiczne towarzyszące elektrolizie. Istnienie 
elektrycznej warstwy podwójnej wyjaśnia równieŜ zjawisko 
elektryzowania się ciał przez pocieranie oraz pojawianie się napięć
kontaktowych przy stykaniu dwóch powierzchni przewodzących.



Superkondensator z podwójną warstwą elektryczną

IEL Gdańsk15

Separator jonowy Grafit (materiał
porowaty 
zapewniający duŜą
powierzchnię)Elektrolit

(wodny lub
organiczny)

ANODA KATODA

Zasada budowy superkondensatora

IEL Gdańsk16

Podwójna warstwa DuŜa powierzchnia styku
elektryczna Materiał + Elektrolit

POJEMNOŚĆ

2000 F/g



Zasadnicze znaczenie elektrolitu

IEL Gdańsk17

1,510,00,55,0Elektrolit
organiczny

2,51,52,01,0Elektrolit
wodny

kW/kgWth/kgkW/kgWth/kg

W przyszłościDzisiaj

Budowa superkondensatorów

IEL Gdańsk18

ANODA KATODA

Ca Ck

Rel

Ra Rk

+ -



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

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

−
+

−



Superkondensator

IEL Gdańsk21

ZdolnoZdolnośćść skokowego wydatku i absorpcji znacznej energiiskokowego wydatku i absorpcji znacznej energii

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



Parametry temperaturowe
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≤ 18.0≤ 3.0≤ 3.0≥ 136≥160≥ 160302460/28

≤ 30.0≤ 5.0≤ 5.0≥ 77≥ 90≥ 90302440/28

≤ 33.0≤ 5.5≤ 5.5≥ 68≥ 80≥ 80302435/28

≤ 45.0≤ 7.5≤ 7.5≥ 60≥ 70≥ 70302430/28

≤ 100≤ 15.0≤ 15.0≥ 6≥ 7≥ 718151.5/18

≤ 18.0≤ 3.0≤ 3.0≥ 221≥ 260≥ 260151225/14

≤ 24.0≤ 4.0≤ 4.0≥ 179≥ 210≥ 210151220/14

≤ 36.0≤ 6.0≤ 6.0≥ 140≥ 165≥ 165151216/14

≤ 27.0≤ 4.5≤ 4.5≥ 111≥ 130≥ 130151212/14

≤ 54.0≤ 9.0≤ 9.0≥ 81≥ 95≥ 9515129/14

≤ 30.0≤ 5.0≤ 5.0≥ 68≥ 80≥ 8015128/14

≤ 54.0≤ 9.0≤ 9.0≥ 51≥ 60≥ 6015126/14

-45 °C25°C60°C-45 °C25°C60°C

Rinternal/mΩC/FUmax

V
Unom

VE/U)

Niektóre parametry superkondensatorów ECOND 
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→ do wysokości 4.500 m npm.  (580 hPa)

→ po 4 dniach w temp. 40 + 3 °C i wilgotności 95 + 3 %

→ naraŜenia na wibracje sinusoidalne 50 do 100 Hz, 
maks. przyspieszenie 50 m/s2 w czasie 8 h

→ naraŜenia na 10.000 udarów o maks. przyśpieszeniu
100 m/s2

Pełna sprawność w warunkach: 



Wybrane zalety
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→ wysoka trwałość

→ odporność przeciwwybuchowa i na ogień
→ odporność na przepięcia i przetęŜenia 

wywołane przez zwarcia

→ praca bezobsługowa

→ wysoka niezawodność, długi „czas Ŝycia”

→ zakres temperatur <-45 to +50> °C

Superkondensatory ECOND cechuje

Podsumowanie
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Wysokonapięciowe moduły

Trwały & bezobsługowy

Przyjazny dla środowiska (nieorganiczny elektrolit)

References: Passive Component Industry, Sep./Oct. 1999

WdroŜona i sprawdzona technologia



Porównanie urządzeń do magazynowania energii
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Porównanie magazynów energii
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I. AKUMULATORY
+  bardzo duŜa gęstość energii
− mała moc impulsowa
− brak kontroli zgromadzonej energii
− kłopotliwa eksploatacja

II. KOŁA ZAMACHOWE
+  duŜa gęstość energii
+  duŜa moc impulsowa
+  kontrola zgromadzonej energii
− wysoka cena
− kłopotliwa eksploatacja

III. SUPERKONDENSATORY
− mała gęstość energii
+  bardzo duŜa moc impulsowa
+  kontrola zgromadzonej energii
+  niewysoka cena (obniŜająca się)
+  niekłopotliwa eksploatacja



Przykłady wykorzystania konstrukcji pryzmatycznych
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Odzyskiwanie energii hamowania tramwaju 
Pojemność: 45 F
Napięcie: 400V
Pojedynczy element: 1800 F/2,5 V
Liczba elementów: 640 - połączone po 4 

równolegle i 160 takich modułów w szereg 

Odzyskiwanie energii hamowania na 
podstacji trakcyjnej
Liczba elementów: 1344 

Potencjalne obszary zastosowań superkondensatorów
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Pojazdy samochodowe (autobusy, samochody cięŜarowe i osobowe);

Pojazdy szynowe (pociągi, metro, tramwaje);

Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii
(zwłaszcza energię wiatrową i słoneczną);

Poprawa jakości energii i systemy zasilania 
bezprzerwowego (UPS);



Zastosowania trakcyjne superkondensatorów
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Faza 1: hamowanie Faza 2: przyspieszanieponowne 
wykorzystanie 

energii

gromadzenie 
energii

zasobnik 
energii

zasobnik 
energii

Opuszczanie zagroŜonej strefy przy braku zasilania 
(awaria techniczna, wypadek, atak terrorystyczny)

Odzyskiwanie energii hamowania

Zastosowanie w metropociągach
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• Przesunięcie pociągu ze stanowiska naprawczego na linię
główną;

• Awaryjne ewakuowanie pociągu z linii;

• Odzysk energii hamowania - energia jest przejmowana 
przez zestaw superkondensatorów w pociągu;

• Odzysk energii hamowania - energia jest przejmowana 
przez zestaw superkondensatorów zainstalowany w 
podstacji.



Przykład zestawu superkondensatorów
ECOND

Moskwa – Instytut Kolejnictwa

IEL Gdańsk33

Parametry zestawu: 

• Napięcie: 640 V;

• Pojemnośc: 5,6 F;

• Energia zmagazynowana: 1,3 МJ;

• Liczba superkondensatorów: 14;

• CięŜar zestawu: 530 kG.

Superkondensatory w Oddziale Gdańskim
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Typ: ECOND 40/28

Pojemność: 104 F

Napięcie: 28 V

Zgromadzona energia: 41 kJ

Rezystancja wewnętrzna: 5,5 mΩ

Waga: 26 kG

Typ: ECOND 64/400

Pojemność: 0,8 F

Napięcie: 400 V

Zgromadzona energia: 64 kJ

Rezystancja wewnętrzna: 0,8 Ω

Waga: 50 kG



Pomiar rezystancji wewnętrznej superkondensatora 40/28
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Maksymalny prąd probierczy: 500 A

Rezystancja wewnętrzna: 5,2 mΩ

Przebieg samorozładowania superkondensatora 40/28
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Kompensator zaników napięcia dla sieci wydzielonej
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Konstrukcja kompensatora zaników napięcia
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Stanowisko badawcze Sterownik



Działanie kompensatora
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Napięcie sieciowe i prąd wyjściowy kompensatora

Przebieg załączania kompensatora zaników napięcia
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Napięcie sieciowe i prąd wyjściowy kompensatora



Przebieg wyłączania kompensatora zaników napięcia
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Napięcie sieciowe i prąd wyjściowy kompensatora

Typowa struktura kompensatora zapadTypowa struktura kompensatora zapadóów dla ukw dla układu adu 
napnapędowegodowego

42V
100 – 200F

IEL Gdańsk42



NapiNapięcie obwodu pocie obwodu pośredniczredniczącego w sytuacji 50 % cego w sytuacji 50 % 
zapadu napizapadu napięcia zasilajcia zasilającego cego -- ukukład bez kompensacjiad bez kompensacji
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NapiNapięcie obwodu pocie obwodu pośredniczredniczącego w sytuacji 50 % cego w sytuacji 50 % 
zapadu napizapadu napięcia zasilajcia zasilającego cego -- ukukład z kompensacjad z kompensacją

IEL Gdańsk44



NapiNapięcie obwodu pocie obwodu pośredniczredniczącego przy przerwaniu cego przy przerwaniu 
napinapięcia zasilajcia zasilającego cego -- ukukład bez kompensacjiad bez kompensacji
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NapiNapięcie obwodu pocie obwodu pośredniczredniczącego przy przerwaniu cego przy przerwaniu 
napinapięcia zasilajcia zasilającego cego -- ukukład z kompensacjad z kompensacją
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Badania eksperymentalne Badania eksperymentalne -- ukukład bez kompensatoraad bez kompensatora

Napięcie obw. pośredniczącego- układ bez kompensatora
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Badania eksperymentalne Badania eksperymentalne -- ukukład z kompensatoremad z kompensatorem

Napięcie obw. pośredniczącego podczas 50 % zapadu nap. zasil.
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Badania eksperymentalneBadania eksperymentalne

Prąd superkondensatora podczas zapadu
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Działanie COST 542
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Cost Action 542

HPSMT – High Performance Energy Storages for Mobile and Stationary
Applications (Wysokosprawne Urządzenia Magazynowania Energii w 
Zastosowaniach Pojazdowych i Stacjonarnych)

Działanie ustanowione w ramach programu Unii Europejskiej COST (Współpraca 
Europejska w zakresie Badań Naukowych i Technicznych). Działanie Nr 542 
zostało zatwierdzone przez Komitet WyŜszych Urzędników COST podczas 164 
zebrania w Brukseli w dn. 29/30 marca 2006r. Koniec działania 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.

Do dn. 26 maja 2006 udział w Działaniu 542 potwierdziło 18 krajów, w tym jako 
pierwsze: Belgia, Bułgaria, Niemcy, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, 
Francja.

Zebranie inicjujące Działanie (kick off meeting) odbyło się w Brukseli 13 lipca 
2006r.  



Pierwsi uczestnicy Działania COST 542
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� Vrije Universiteit Brussel, Bruksela, Belgia

� University of Liège, Liege, Belgia

� University of Transport, Sofia, Bułgaria
� Universidad de Zaragoza, Saragossa, Hiszpania

� Alstom Transport, Saint-Ouen Cedex, Francja

� INRETS, Joinville, Francja
� SIEMENS, Brasov, Rumunia

� University of Transilvania, Brasov, Rumunia

� TEIJIN TWARON GmbH, Wuppertal, Niemcy
� INNOFA GmbH, Berlin, Niemcy

� WTTC, Berlin, Niemcy

� A&M Renewables Limited, Boyle, Irlandia
� DAEDALUS INFORMATICS LTD, Ateny, Grecja

� IEL, Warszawa, Polska

� IEL OW, Wrocław, Polska

� IEL OG, Gdańsk, Polska

Udział w Działaniu COST 542
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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 energo-

elektronicznych.  



Projekt Specjalny COST/260/2006
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Finansowanie prac badawczych związanych ze współpracą międzynarodową
jest realizowane w ramach tak zwanych projektów badawczych specjalnych.

Przyznanie finansowania takiego projektu następuje na podstawie wniosku o 

finansowanie projektu badawczego specjalnego składanego w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.

Wniosek taki moŜe być złoŜony w dowolnym czasie i jest rozpatrywany 
indywidualnie pod względem wartości merytorycznej.

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: HPSMT – High 
Performance Energy Storages for Mobile and Stationary Applications.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Tytuł projektu:

Filtr aktywny (kompensator) zapadów i krótkotrwałych zaników 
napięcia sieci energetycznej z magazynem energii w postaci 

baterii wysokonapięciowych superkondensatorów składanych

Projekt Specjalny COST/260/2006
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Celem projektu jest opracowanie filtru aktywnego 
podwyŜszającego jakość energii elektrycznej. 

Działanie filtrujące będzie polegało na kompensacji zapadów i 
krótkotrwałych zaników napięcia zasilającego. 

Proponowane rozwiązanie ukierunkowane jest na poprawę
jakości napięcia w wydzielonych lokalnych sieciach 
energetycznych. 

Na rynku brakuje standardowych urządzeń przeznaczonych do 
pełnienia takich funkcji.



Projekt Specjalny COST/260/2006
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W ramach projektu zostaną opracowane następujące zasadnicze 
podzespoły: 

układ generacji wzorcowego napięcia o wysokiej jakości -
przewiduje się tu rozwiązanie w postaci specjalizowanego 
falownika wielopoziomowego, 

układy sprzęgające sieć rzeczywistą z siecią wirtualną
wytworzoną przez falownik - rozpatrzone tu zostanie sprzęŜenie 
transformatorowe, sprzęŜenie przy pomocy dwukierunkowych 
łączników półprzewodnikowych oraz sprzęŜenie za pomocą
nowo opracowywanych łączników inteligentnych, 

układ identyfikacji charakteru zaburzeń oraz układy kontroli 
przepływu energii.

Projekt Specjalny COST/260/2006
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Zakłada się, Ŝe model filtru będzie wyposaŜony w przekształtnik 
wielopoziomowy o mocy 100 kVA oraz w magazyn energii, 
zapewniający poprawną pracę urządzeń filtru w przypadku 
wystąpienia zaburzeń zasilania, w postaci baterii  
superkondensatorów. 

Falownik filtru aktywnego zostanie zbudowany jako trój- lub 
czteropoziomowy falownik z diodami poziomująco-blokującymi
(falownik typu DCI). 

Opracowane filtry umoŜliwiać będą współpracę z zewnętrznymi 
źródłami energii, takimi jak na przykład ogniwa paliwowe, 
umoŜliwiającymi kompensację równieŜ długotrwałych zaburzeń
zasilania.
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Dziękuję za uwagę
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Stosowanie wieloStosowanie wieloStosowanie wieloStosowanie wieloźźźźrrrróóóóddddłłłłowych systemowych systemowych systemowych systemóóóów w w w 
bioenergetycznych w celu osibioenergetycznych w celu osibioenergetycznych w celu osibioenergetycznych w celu osiąąąągnignignignięęęęcia efektu cia efektu cia efektu cia efektu 

synergicznegosynergicznegosynergicznegosynergicznego

mgr inmgr inmgr inmgr inżżżż. Jakub Lenarczyk. Jakub Lenarczyk. Jakub Lenarczyk. Jakub Lenarczyk

OddziaOddziaOddziaOddziałłłł w Poznaniuw Poznaniuw Poznaniuw Poznaniu
ZakZakZakZakłłłład Odnawialnych ad Odnawialnych ad Odnawialnych ad Odnawialnych ŹŹŹŹrrrróóóódedededełłłł EnergiiEnergiiEnergiiEnergii

Czym są wieloźródłowe systemy 
bioenergetyczne?

Systemy energetyczne zasilane z 2 lub więcej źródeł energii 
odnawialnej:

-energia słoneczna (fotowoltaika, energia cieplna)
-energia wiatru
-energia wody (energia fal, pływów, grawitacyjna)
-energia geotermalna
-biomasa
-biogaz
-biopaliwa płynne (biodiesel, bioetanol)
-wodór



BRYKIET

~1 kW/m2

FOTOSYNTEZA

+CO2 +H2O

BIOETANOL

METAN

NAWOZY 
ORGANICZNE

ODPADY 
POUBUJOWE

SUSZ

PASZE

BIODIESEL

BIOMASA NA 
CELE 

ENERGETYCZNE

PLONY ROŚL. 
UPRAWNYCH

WSAD 
BIOGAZOWY

ZWIERZĘTA 
GOSPODARSKIE

ROPA 
NAFTOWA

WĘGIEL 
KAMIENNY

E. MECH. 
TURBIN

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA

E. CIEPLNA

OGNIWA 
FOTOWOLTAICZNE

400-200 MLN LAT KUMULACJI, 
MINERALIZACJI (CIŚN., TEMP)

SPALANIE

TRANSPORT

E. MECH. 
SILNIKÓW 

SPALINOWYCH

KOLEKTORY
WIATR

Opracowanie: mgr inŜ.  J. Lenarczyk

Przegl ąd kombinacji hybrydowych systemów energetycznych:



Korzyści płynące z łączenia systemów bioenergetycznych:

• Kompensacja wad i zalet OZE
• Większa elastyczność systemu
• Dopasowanie produkcji energii do profilu obciąŜeń
• MoŜliwość tzw. pośredniej akumulacji (systemy zintegrowane z 

elektrowniami szczytowo-pompowymi)
• MoŜliwość zrównowaŜonej, lokalnej produkcji energii
• Alternatywa dla systemów konwencjonalnych
• Ochrona środowiska

Wykorzystanie hybrydowych systemów bioenergetycznych (1):

Instalacja Pima-Maricopa, Pheonix, 
Arizona:

- Moc: 25kW 
- koncentratory słoneczne & silnik 

Stirlinga;
- Instalacja wspomagana instalacją

gazową (biogaz/wodór);



Hybrydowa pływająca farma wiatrowo-falowa 
„Wave treader”:
- projekt szkockiej firmy GOE
- turbina wiatrowa & 2 siłownie hydrauliczne 
- planowana moc szczytowa 500kW
- pierwsze testy planowane na 2011 r.

Wykorzystanie hybrydowych systemów bioenergetycznych (2):

Wykorzystanie hybrydowych systemów bioenergetycznych (3):



Korzyści płynące z łączenia systemów bioenergetycznych:

Integracja 
komplementarna

Efekt 
synergiczny

1. Integracja komplementarna

• Układ kombinowany pozwalający na kompensację wad 
zastosowanych systemów, 

• np. generator wiatrowy + moduły PV,
• np. generator Diesla wspomagany generatorem wiatrowym,
• np. utylizacja odpadów w reaktorze biogazowym



Korzyści płynące z integracji komplementarnej:

2. Efekt synergiczny

• Współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niŜ suma ich 
oddzielnych oddziaływań.

2 + 2 = 5



Efekt synergiczny jest zbadany i opisany w takich 
dziedzinach jak:
- Farmakologia
- Ekonomia
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Marketing
- Cybernetyka

Efekty synergiczne w bioenergetyce:

PrzykPrzykPrzykPrzykłłłład 1. Kolektory cieplne + fotoogniwaad 1. Kolektory cieplne + fotoogniwaad 1. Kolektory cieplne + fotoogniwaad 1. Kolektory cieplne + fotoogniwa

Kolektor słoneczny 
wodny

Moduł
fotowoltaiczny

Korzy ść:

Zwiększona wydajno ść modułów 
fotowoltaicznych dzi ęki chłodzeniu.



PrzykPrzykPrzykPrzykłłłład 2. Fotoogniwa + generator wiatrowyad 2. Fotoogniwa + generator wiatrowyad 2. Fotoogniwa + generator wiatrowyad 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.

Efekty synergiczne w bioenergetyce:

PrzykPrzykPrzykPrzykłłłład 2. Fotoogniwa + generator wiatrowyad 2. Fotoogniwa + generator wiatrowyad 2. Fotoogniwa + generator wiatrowyad 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.



Kogeneracja – skojarzona produkcja 
energii elektrycznej i ciepła

Głównym efektem ekonomicznym 
skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni jest 
oszczędność paliwa w stosunku do układu 
niezaleŜnego (rozdzielonego) wytwarzania 
obu postaci energii, składającego się z 
zastępczej elektrowni kondensacyjnej i 
zastępczej ciepłowni (kotłowni). Dla tych 
samych strumieni oddawanych energii 
(odpowiednio 34 jednostki energii 
elektrycznej i 53 jednostki ciepła) w układzie 
rozdzielonym naleŜy zuŜyć 159 jednostek 
energii chemicznej paliwa, czyli o 59 
jednostek więcej niŜ w elektrociepłowni. 
Sprawność ogólna procesu skojarzonego 
wynosi w przedstawionym przykładzie 87%, 
a procesów rozdzielonych 54,7%. 

Efekty synergiczne w bioenergetyce:

Czy mo Ŝemy mówi ć w tym 
przypadku o efekcie 

synergicznym?

Efekt synergiczny w skali makro

Tworzenie nowych hybrydowych systemów bioenergetycznych n a 
obszarach wiejskich jest zwi ązane korzy ściami, które s ą trudne 

do oszacowania.



Efekt synergiczny w skali makro:

Agrotechnika

Elektrociepłownia zasilana 
biomasą/biogazem

Biomasa

Energia

Efekt synergiczny w skali makro:

oraz:

- Wykorzystanie gruntów odłogowanych
- Mniejsze straty przesyłowe, brak konieczno ści transportu paliw

- Rozwój infrastruktury energetycznej na obszarach wiejskich
- Dodatkowy rynek zbytu dla płodów rolnych

- Aktywizacja gminy
- Korzy ści ekologiczne

Agrotechnika Elektrociepłownia Energia z biomasy+ =



Podsumowanie

• Poszukiwanie synergicznych oddziaływań między wieloźródłowymi 
instalacjami bioenergetycznymi, ich identyfikacja i szacowanie 
ilościowe moŜe skutkować lepszym wykorzystaniem tych instalacji. 
Nieznaczna poprawa wydajności moŜe przynieść znaczne korzyści 
przy zastosowaniach na szeroką skalę.

• Zrozumienie efektów synergicznych moŜe przyczynić się równieŜ do 
całkiem nowego podejścia do projektowania samodzielnych, 
pozasieciowych układów bioenergetycznych oraz systemów 
współpracujących z architekturą.



 

 
 
 
 
 
 

Energetyka, a odnawialne źródła 
energii 

dr inż. Wiesław Golka 
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Energetyka,           

a odnawialne        

źródła energii.

DR INŻ.WIESŁAW GOLKA

Wyższe ceny energii, zagrożenia dla bezpieczeństwa 

dostaw energii i zmiany klimatu Europy 

bezpośrednio dotyczą nas wszystkich.

Energia stała się dobrem deficytowym

Przewiduje się wzrost zapotrzebowania                                               

na energię o 60% do roku 2030. 
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Rozkład temperatur i częstotliwości występowania temperatur ekstremalnych



4



5

Średnia temperatura powierzchni Ziemi w zależności od 

stężenia GS (Olejnik 2009). 

,Przy podwojeniu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w stosunku do poziomu z 1900roku, 

ocieplenie klimatu na naszej planecie wyniesie od 2 do 6 C ‘’

Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze 

Gaz cieplarniany Symbol 

Wzrost stężenia                  

w atmosferze                          

w latach   1750-2000 

Dwutlenek węgla CO2 31 % 

Metan CH4 151% 

Podtlenek azotu N2O 17% 

Ozon O3 35% 
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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 

Działanie na rynku wewnętrznym 

chronionym przez państwo 

Działanie na rynkach 

międzynarodowych o jednakowych 

regułach konkurencji

Odnawialne źródło energii (OZE) 

OZE – źródło wykorzystujące energię wiatru, 

promieniowania słonecznego, geotermalną,  fal,     

spadku rzek, energię biogazu i biomasy 

• elektrownie wodne,

• elektrownie wiatrowe,

• urządzenia wytwarzające energię z biomasy,

• biogazownie,

• ogniwa fotowoltaiczne,

• kolektory słoneczne do produkcji ciepła,

• źródła geotermiczne.

•biopaliwa
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OZE

1.Specyfika wysokich kosztów inwestycyjnych. 

wysokie koszty początkowe                                                         

pomijanie  kosztów zewnętrznych.

2. Ryzyko innowacyjności.

OZE traktowane są kategoriach podwyższonego ryzyka. 

brak zaufania do nowych idei 

brak wiedzy o potencjale technicznym i ekonomicznym

Nowe cele UE (3 x 20)

Na szczycie Rady Europejskiej 8 - 9 marca 2008 przyjęto Plan Działań
integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć
wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2˚ C powyżej poziomu sprzed

okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną

dostępnością ropy i gazu.

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020r. co najmniej o 20%

w porównaniu do 1990r.

• racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia

o 20%

• zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego zużycia

średnio w UE w 2020r. (w przypadku Polski – 15%)

• osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw

transportowych w 2020r.
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Fundusze wspomagające rozwój i wdrażanie OZE

Państwowe Wspólnotowe

fundusz termo-modernizacyjny programy ramowe

fundusz ochrony środowiska mechanizm wspólnych wdrożeń oraz 

zielonych inwestycji

budżet fundusz spójności oraz fundusze 

strukturalne

środki samorządowe programy operacyjne (infrastruktura 

i środowisko, innowacyjna 

gospodarka, kapitał ludzki)

dopłaty do upraw roślin 

energetycznych

Rys. 1 Udział OZE w globalnej produkcji energii w 

2008 r.

energia 

nuklearna

3%

paliwa kopalne

78%

OZE

19%
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Moc zainstalowana z OZE na koniec 2009 r.

Lp. Rodzaj energii
Jednostka

miary

Energia dodana

w

2009 r.

Stan na koniec 

2009 r.

1. Energia elektryczna
1. Energia wiatru

2. Małe hydroelektrownie <10 MW

3. Biomasa

4. Ogniwa fotowoltaiczne

5. Energia geotermalna

6. Energia słoneczna

7. Energia oceaniczna (przypływy)

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.
Biopaliwa
3.1. Produkcja etanolu

3.2. Produkcja biodiesla

Bilion litrów w 

roku

-"-

9

5

76

17

Odnawialna energia elektryczna zainstalowana na koniec 2009 r. [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
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Energia 

wiatru

Przyrost globalny mocy zainstalowanej z siłowni wiatrowych

w latach 1996 – 2009
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Moc z elektrowni wiatrowych zainstalowana do końca 2009 r.

10-ciu czołowych producentów na świecie
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Istniejąca w 2009 Dodana w 2009

Udział energii wiatrowej w zaspokojeniu potrzeb 

energetycznych w wybranych krajach:

• Dania – 20,0%

• Hiszpania – 14,3%

• Portugalia – 11,4% (2008 r.)

• Irlandia – 9,3% (2008 r.)

• Niemcy – 6,5%



12

Energia

z biomasy

Surowce energetyczne i produkty rynkowe 

pozyskiwane z biomasy

Drewno 

odpadowe

Odpady 

rolnicze

Osady 

ściekowe

Biogaz

Biodiesel

Metanol

Etanol

Gaz 

pirolityczny

Energia 

cieplna

Energia 

elektryczna
Paliwo

Obornik  

Gnojowica

Wysypiska 

odpadów

Ziarno zbóż

Ziemniaki

Rzepak
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Ciepło i

energia

elektryczna

Paliwa pł.,

chemikalia

i materiały

Platforma 

termochemiczna 

(zgazowanie, syngaz )

Platforma 

biochemiczna 

(cukrowa , tłuszczowa)

Syngaz

Pozostałości

Energia

wody
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Moc zainstalowana z elektrowni wodnych

w wybranych krajach  (MW)

• Chiny - 197

• USA - 81

• Kanada - 78

• Brazylia - 76

• Ogółem na świecie - 980

w tym z małych elektrowni - 60

Fotowoltaika
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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%

Scenariusze rozwoju fotowoltaiki w Unii Europejskiej
(źródło: EPIA 2010)
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MW

dane historyczne scenariusz umiarkowany scenariusz napędzany polityką
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Geotermia

Produkcja prądu elektrycznego  w 2004 r. ze źródeł geotermalnych 

Kraj Moc zainstalowana   MWe Całkowita produkcja   GWh/r

AUSTRIA 1 3,2
FRANCJA 15 102
ISLANDIA 202 1406
NIEMCY 2,01 1,5

PORTUGALIA 16 90
ROSJA 79 85

TURCJA 20 105
WŁOCHY 790 5340
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BIOPALIWA

EMISJA CO2 Z BIOPALIW W PORÓWNANIU DO PALIW 

KONWENCJONALNYCH [%]

Źródło: FAMMU/FAPA
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UDZIAŁ SUROWCÓW W PRODUKCJI BIOETANOLU NA 

ŚWIECIE[%]

Źródło:FAMMU/FAPA

SPADEK EMISJI CO2 DLA BIOPALIW W PORÓWNANIU  

Z PALIWAMI KONWENCJONALNYMI

Źródło:FAMMU/FAPA
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ROZWÓJ  OZE

W  POLSCE

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Główne cele w zakresie OZE:

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 

do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 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, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do 

konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego

Przez bezpieczeństwo energetyczne rozumie się zapewnienie 

stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym 

zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez 

gospodarkę i społeczeństwo cenach
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Produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce

w latach 2004-2008 [%]
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współspalanie

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

(09.2009r.)

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
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Przewidywany udział energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii w Polsce w latach 2010 - 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Końcowe 

zużycie 

energii

[ ktoe ]

61300 61800 62400 62900 63400 64000 65000 66100 67100 68200 69200

Końcowe 

zużycie 

energii z 

OZE

[ ktoe ]

5595 5933 6332 6706 7080 7501 8123 8723 9362 10024 10713

Końcowy 

udział OZE

[ % ]

9,13 9,60 10,15 10,66 11,17 11,72 12,50 13,20 13,95 14,70 15,48

źródło: Prognoza Ministerstwa Gospodarki – styczeń 2010 r.
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Energia 

wiatru
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Najważniejsze wnioski z raportu PSEW                        

„Wizja rozwoju e.w. w Polsce do 2020 r.”

• W 2020 roku elektrownie wiatrowe będą najtańszym odnawialnym 
źródłem energii elektrycznej

• Prognoza rozwoju energetyki wiatrowej na rok 2020 (moc zainstalowana):

– lądowe farmy wiatrowe ~ 11 GWe

– morskie farmy wiatrowe ~ 1,5 GWe

– małe elektrownie wiatrowe ~ 600 MWe

» razem ~ 13,1 GWe
• Redukcja emisji CO2 do atmosfery za sprawą e.w. wyniesie w roku 2020 –

33 mln ton.

• Liczba osób zatrudnionych w energetyce wiatrowej wzrośnie z ok. 2000 w 
roku 2008, do ok. 66 tysięcy w roku 2020.

• Udział energetyki wiatrowej w zużyciu zielonej energii elektrycznej, może 
wzrosnąć z obecnych ok. 15% do ok. 62% w 2020 roku, a jej udział w 
zużyciu energii finalnej brutto może osiągnąć 3,8 %.
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Energia

wody
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Zainstalowana moc elektrowni wodnych w Polsce

w latach 2005 – 2010
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Zamierzenia rządu dotyczące rozwoju 

energetyki wodnej w Polsce

• W opracowanym przez M.G. dokumencie pn. „Polityka 
energetyczna Polski do 2030 roku” rozwój energetyki wodnej 
przedstawiono jako jeden z priorytetów.

• Rozwój energetyki wodnej będzie ukierunkowany na tzw. 
małą energetykę wodną, głównie ze względu na znaczne 
nakłady inwestycyjne dużych elektrowni wodnych oraz 
uwarunkowania środowiskowe

• Będą wykorzystywane głównie istniejące spiętrzenia wodne 
będące własnością skarbu państwa.

Źródło: odpowiedź M.G. na interpelację poselską Witolda Kochana z 30 IV 2010 r.

Energia

z biomasy
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Potencjał biomasy w Polsce
Lp. Wyszczególnienie

Potencjał                     

energii pierwotnej [ PJ ]

1. Plantacje na ziemi odłogowanej i zdegradowanej ~ 424,0

2. Słoma i siano ~ 195,0

3. Lasy ~ 41,6

4. Drewno odpadowe (z przemysłu) ~ 58,1

5.

Biogaz ~ 34,0

w tym:
rolniczy ~ 15,2

wysypiskowy ~ 11,5

6. Ogółem ~ 755

Moc zainstalowana z OZE (biomasa)

w latach 2005 – 2010

189,8

252,8 255,0 252,4
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Fotowoltaika
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Stanowisko polskiej społeczności fotowoltaiki w sprawie 

projektu „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”

Autorzy projektu domagają się:

• uwzględnienia w planowaniu strategicznym polskiej polityki energetycznej 
realnego potencjału energetyki słonecznej;

• rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem FiT od roju 2010;

• usunięcia zbędnych barier administracyjnych, uproszczenia prawa oraz 
dostosowania go do przyłączania małych rozproszonych systemów;

• możliwości finansowania inwestycji w systemy fotowoltaiczne ze środków 
programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i programów 
NFOŚiGW;

• ustanowienia celu 1,8 GWp zainstalowanej mocy PV w roku 2020 i 10 GWp 
w 2030 r.;

• uruchomienia programu BiR nad przyszłościowymi technologiami ogniw 
fotowoltaicznych.

Geotermia
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Praktyczne wykorzystanie wód geotermalnych

w zależności od temperatury
(B. Lindala, 1973 r.)

Zakłady geotermalne w Polsce
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Dziękuję
i pozdrawiam z 

Kłudzienka                                                     



 

 
 
 

Modelowanie ocen i kartograficzna 
prezentacja przydatności gruntów do 

uprawy roślin energetycznych  
prof. dr hab. Janusz Ostrowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
 



Modelowanie ocen i kartograficzna 

prezentacja przydatności gruntów 

do uprawy roślin energetycznych

Referat na seminarium:
Upowszechnienie bada ń na temat 
odnawialnych źródeł energii                

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy

Prof. dr hab. Janusz Ostrowski

Technologiczne podstawy rozwi ązania 
problemu

1. Zastosowanie techniki komputerowej do 
przetwarzania informacji przestrzennych,

2. Wykorzystanie zasobów bazy danych o glebach 
marginalnych do diagnozowania i przestrzennej 
delimitacji ocen,

3. Budowa modeli diagnostycznych oparta na 
parametrach mających odniesienie 
przestrzenne w bazie danych o glebach 
marginalnych,



Koncepcja dwupoziomowej waloryzacji 
gruntów przydatnych do uprawy ro ślin 

energetycznych

1. Poziom ogólny wyraŜony kategoryzacją gruntów 
umoŜliwiającą wskazanie obszarów, które mogą
być wyłączone z przestrzennych zasobów 
produkcyjnych rolnictwa i przeznaczone do 
produkcji biomasy energetycznej,

2. Poziom szczegółowy, wskazujący w ramach 
tych obszarów preferencyjne warunki glebowo-
siedliskowe określające potencjalną
przydatność do uprawy poszczególnych roślin 
energetycznych,

Uwarunkowania wyznaczania gruntów 
przydatnych do uprawy ro ślin energetycznych:

• limity substytucyjne określone przez agendy UE oraz 
szacunek zapotrzebowania na energię cieplną
i systemową w Polsce,

• jakość gruntów rolnych i priorytet zaspokojenia potrzeb 
gospodarki Ŝywnościowej,

• perspektywiczne plany wzrostu lesistości 
z przeznaczeniem na ten cel tzw. gruntów marginalnych 
wyłączonych z obszarów produkcyjnych rolnictwa,

• ograniczenia wynikające z zachowania walorów 
ekologicznych przestrzeni rolniczej i ochrony 
bioróŜnorodności.



Według szacunku IBMER docelowe zapotrzebowanie na biomasę
energetyczną w 2020 roku osiągnie w Polsce około 27 mln ton 

[Grzybek 2006]. Uwzględniając zróŜnicowanie plonowania moŜliwych 
do uprawy w Polsce roślin energetycznych oraz warunków 

siedliskowych do dalszych rozwaŜań przyjęto średni plon biomasy 
10-12 t s.m./ha. Przy takim poziomie plonowania i załoŜonym pułapie 

zapotrzebowania na biomasę do jej produkcji naleŜałoby pozyskać
około 2,2-2,7 mln ha gruntów rolnych. 

Podstawy zasobowego bilansowania gruntów:

PowyŜsze rozliczenie powierzchniowe potwierdza szacunek Fischera i wsp., 
którzy stwierdzili, Ŝe dla pokrycia potrzeb Ŝywnościowych Polski wystarczy 

około 9,5 mln ha, a 2,2 mln ha moŜna przeznaczyć pod uprawę roślin 
energetycznych.

Podział powierzchniowy rolniczej przestrzenie produkcyjnej Polski 
według  kompleksów rolniczej przydatności gleb (dane IUNG)

Grunty orne

Kompleksy rolniczej     powierzchnia
przydatności gleb              tys. ha

Pszenny b. dobry (1) 561

Pszenny dobry (2) 2814
Pszenny wadliwy (3)          629

śytni b. dobry (4) 2286

śytni dobry (5) 2416
śytni słaby (6) 2764

śytnio-łubinowy (7) 1697

ZboŜowo-pastewny m.(8) 736
ZboŜowo-pastewny sł.(9) 519

Pszenny górski (10) 274

ZboŜowo-górski (11) 239
Owsiano-ziemniaczany (12)  155

Owsiany górski (13) 68

UŜytki zielone

Kompleksy rolniczej             powierzchnia
przydatności gleb                      tys. Ha

UŜytki zielone b. dobre (1z)           66

UŜytki zielone dobre (2z)           2293
UŜytki zielone słabe i 

b. słabe (3z) 1429



Nisza przestrzenna dla uprawy ro ślin 
energetycznych

Na cele rozwoju uprawy roślin energetycznych moŜna 
przeznaczyć gleby orne zaliczone do kompleksu 6 (Ŝytniego 
słabego), a takŜe nie zdrenowane gleby kompleksu 9 
(zboŜowo-pastewnego słabego) oraz nieobjęte priorytetem 
ochronno-ekologicznym siedliska słabych i bardzo słabych 
uŜytków zielonych (kompleksu 3z). Część tych gleb naleŜy do 
tzw. gruntów alternatywnie marginalnych, charakteryzujących 
się niskim potencjałem produkcyjnym Łączna powierzchnia 
tych gruntów istotnie przekracza wcześniej podane 
zapotrzebowanie szacowane na 2,2 mln ha zwaŜywszy 
równieŜ moŜliwość zagospodarowania w tym celu gruntów 
zdewastowanych i skaŜonych chemicznie.

Zasady kategoryzacji

Zakładając, Ŝe nadrzędnym kryterium kategoryzacji 
jest zachowanie zrównowaŜonego uŜytkowania rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, typowanie obszarów przydatnych 
do uprawy roślin energetycznych oparto na zachowaniu 
przestrzennego potencjału produkcyjnego dla rolnictwa 
z uwzględnieniem obszarów dominacji funkcji 
ekologicznych oraz zdefiniowaniu niszy przestrzennej, 
w której priorytet uzyskać mogą uprawy tych roślin.

Takie podejście zrodziło metodyczną potrzebę
uwzględnienia w koncepcji kategoryzacji tzw. kryteriów 
zasobowych oraz kryteriów uprawowych spełniających 
wymagania siedliskowe roślin energetycznych.



Zasobowe i uprawowe kryteria kategoryzacji

Kryteria zasobowe określają zasadę podziału gruntów 
stanowiących przestrzenne zasoby produkcyjne rolnictwa 
według ich przydatności:

• pod uprawy rolne jako zasób produkcyjny rolnictwa,
• pod uprawę roślin energetycznych jako zasób bioenergetyczny,
• pod zalesienie jako uzupełnienie zasobów produkcyjnych 

leśnictwa,
• pod restytucję ekologiczną jako uzupełnienie zasobów 

bioróŜnorodności.

Kryteria uprawowe umoŜliwiają podział gruntów rolnych według 
zgodności warunków glebowo-siedliskowych z wymaganiami 
roślin energetycznych przy zachowaniu preferencji rolniczo-
produkcyjnej funkcji gleb uprawnych i dopuszczalnej 
minimalizacji spełnienia wymagań tych roślin oraz 
uwzględnieniem występujących czynników ograniczających.

Istotę kategoryzacji stanowi podział gruntów według kryteriów 

zasobowych uzupełnionych o glebowo-siedliskowe cechy 

diagnostyczne do których naleŜą:

• uŜytkowanie gruntów, 

• potencjał produkcyjny gleb,

• uprawowe warunki wodne,

• hydrotermiczne wskaźniki klimatyczne,

• połoŜenie względem seminaturalnych formacji roślinnych.

Łącząc kryteria zasobowe z glebowo-siedliskowymi oraz 

z wskazaniami występowania czynników ograniczających 

wyodrębniono kategorie przydatności gruntów do uprawy roślin 

energetycznych.



Kategorie przydatności gruntów do uprawy roślin 
energetycznych z uwzględnieniem ich wymagań siedliskowych: 

1. (P) Grunty rolne preferowane do uprawy roślin energetycznych 
spełniające ich wymagania glebowo siedliskowe.

2. (PW) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 
z ograniczeniem czynnika wodnego powodującym konieczność
uprawy roślin tolerujących niedobory wilgoci w glebie lub stosowania 
nawodnień.

3. (PZ) Grunty preferowane do uprawy roślin energetycznych –
zrekultywowane lub silnie zanieczyszczone.

4. (PO) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 
z preferencją funkcji ekologiczno-ochronnej i moŜliwością uprawy 
roślin nie wykazujących nadmiernej ekspansji przestrzennej.

5. (PR) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 
z preferencją uŜytkowania rolniczego.

Wykorzystanie zasobów bazy danych o glebach marginalnych do 
identyfikacji glebowo-siedliskowych cech diagnostycznych przydatności 

gruntów do uprawy roślin energetycznych

C e c h y  d ia g n o s ty c z n e  
Z a k re s  id e n ty f ik a c j i  p rz e s t rz e n n e j  w  

o p a rc iu  o  z a s o b y  b a z y  d a n y c h  o  
g le b a c h  m a r g in a ln y c h  

W a rs tw y  te m a ty c z n e  b a z y  
d a n y c h  z a w ie ra ją c e  

p rz y p u s z c z a ln e  p a ra m e tr y 

U Ŝ y tk o w a n ie  te re n u  

N ie p e łn y  –  b ra k  m oŜ l iw o śc i  
id e n ty f ik a c j i  o b s z a ró w  
a n tro p o g e n ic z n y c h  o  fu n k c j i  
p o z a ro ln ic z e j  

U Ŝ y tk o w a n ie  te re n u  
O b s z a ry  c h ro n io n e  
N u m e r y c z n y  m o d e l  
te re n u  
G le b y  m a rg in a ln e  

P o te n c ja ł  p ro d u k c y jn y  
g le b  

P e łn y  –  o d n ośn ie  id e n t y f ik a c j i  t y p ó w  
i  p o d ty p ó w  g le b  o ra z  s k ła d u  
g r a n u lo m e tr y c z n e g o  a  ta kŜ e  g le b  
m a rg in a ln y c h  i  k o m p le k s ó w  
p rz y d a tn ośc i  ro ln ic z e j   
P oś re d n i  –  w z g lęd e m  z a w a r tośc i  
p ró c h n ic y , o d c z y n u  i  p o je m n ośc i  
k o m p le k s u  s o rp c y jn e g o  g le b . 

K o m p le k s y  p rz y d a tn ośc i  
ro ln ic z e j  
G le b y  uŜ y tk o w a n e  
ro ln ic z o  
G le b y  m a rg in a ln e  
Z a n ie c z y s z c z e n ia   

U p ra w o w e  w a ru n k i  
w o d n e  

P oś re d n i  –  p o p rz e z  c h a ra k te r y s ty kę  
w a ru n k ó w  w o d n y c h  g le b  n a leŜ ą c y c h  
d o  p o s z c z e g ó ln y c h  k o m p le k s ó w  
p rz y d a tn ośc i  ro ln ic z e j  

G le b y  uŜ y tk o w a n e  
ro ln ic z o  
K o m p le k s y  p rz y d a tn ośc i  
ro ln ic z e j  
G le b y  m a rg in a ln e  

H y d ro te rm ic z n e  
w s k aź n ik i  k l im a ty c z n e  

N ie p e łn y  –  m oŜ l iw y  p o ś re d n io  t y lk o  
o d n ośn ie  ro z m ie s z c z e n ia  i  w ie lk ośc i  
o p a d ó w  w  o k re s ie  w e g e ta c y jn y m . 
B ra k  d a n y c h  o  w a ru n k a c h  
te rm ic z n y c h . 

O p a d y  
N u m e r y c z n y  m o d e l  
te re n u  

P o łoŜ e n ie  w z g lęd e m  
s e m in a tu ra ln y c h  

fo rm a c j i  roś l in n y c h  

P e łn y  –  p o d  w z g lęd e m  u s y tu o w a n ia  
u Ŝ y tk ó w  z ie lo n y c h  i  la s ó w  (w  t y m  n a  
o b s z a ra c h  c h ro n io n y c h )  

U Ŝ y tk o w a n ie  te re n u  
O b s z a ry  c h ro n io n e  

 



Parametryzacja warunków hydroklimatycznych

• Dostępne dane – średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych

• Podstawowe kryterium – średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych niezbędna dla 
zaspokojenia potrzeb wodnych 
roślin energetycznych

• Określenie udziału opadu z okresu wegetacyjnego w średnim 
rocznym opadzie wg wzoru poprzez wyliczenie wskaźnika                                                            
efektywności opadów We w polach pokrycia opadów letnich 
i całorocznych z map opadowych 

We=PIV-IX/Pr

Przeprowadzone badania wykazały , Ŝe We ma wartość względnie stałą
w granicach 0,61 – 0,6, przyjęto We = 0,635

Szacowanie zu Ŝycia wody przez ro śliny energetyczne 
i okre ślenie granicznej rocznej sumy opadów

• ZałoŜono, Ŝe cały opad z okresu wegetacyjnego będzie zuŜyty na 
produkcję biomasy

• Zapotrzebowanie wody na produkcję biomasy roślin 
energetycznych wyraŜono w postaci wskaźnika wykorzystania 
wody dostępnej (na podst. literatury przyjęto uśredniony wskaźnik 
3,35 g.s.m. kg-1 wody)

• Przyjęto na podst. literatury poziom produkcji biomasy – 12 t ha-1

• Przeprowadzone obliczenia wykazały, Ŝe przy załoŜonym plonie 
zuŜycia wody wyniesie 3576 t wody ha -1 czyli 356,7 mm

• Dzieląc tę wartość przez We = 0,635 roczny opad wyniesie 

563 mm
Najbliższym odpowiednikiem tej liczby na mapie jest izohieta 550 mm, 

którą przyjęto jako graniczny parametr opadowy.



Schemat budowy modelu kategoryzacji
- 4 wzajemnie uzupełniające się kryteria diagnostyczne
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Wyznaczniki odpowiadaj ące poszczególnym 
kryteriom kategoryzacji przydatno ści gruntów 

do uprawy ro ślin energetycznych

Kryteria kategoryzacji Wyznaczniki

Potencjał produkcyjny gleb Typ gleby, tekstura profilu glebowego

Warunki hydroklimatyczne
Średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych

Przydatność rolnicza gleb i gruntów
Kompleksy rolniczej przydatności 
gleb, rodzaje gruntów 
nieuŜytkowanych rolniczo

UŜytkowanie terenu UŜytkowe funkcje terenu



Parametryzacja wyznaczników kategoryzacji

Wyznaczniki kategoryzacji Parametry

Typ gleby A, AB, B, D, F, I, M, R 

Tekstura gleby
p,  pg , p  , pg ,  g, pł ,   g, pł, i  

p   g, pł g, pł p

Średni roczny opad 
atmosferyczny > 550 mm, < 550 mm

Kompleksy rolniczej przydatności 
gleb, rodzaje gruntów 
nieuŜytkowanych rolniczo

3, 5, 6, 8, 9, 11, 2z, 3z, 
M, Z

UŜytkowe funkcje terenu p, o, r
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Model kategoryzacji gruntów przydatnych do uprawy roślin energetycznych



Zasady budowy modelu typowania gruntów 
przydatnych do uprawy roślin energetycznych

1. Wybór roślin energetycznych według kryteriów 

rozpoznania warunków ich uprawy: wierzba 
wiciowa, mozga trzcinowata, słonecznik 

bulwiasty, miskant olbrzymi, miskant cukrowy, 
spartina preriowa, ślazowiec pensylwański, 

palczatka Gerarda, rdestowiec sachaliński.

2. Określenie moŜliwości typowania gruntów przydatnych do 
uprawy roślin energetycznych na podstawie analizy zasobów 
informatycznych dostępnej bazy danych i parametryzacji 
wymagań uprawowych tych roślin oraz wybór następujących 
kryteriów:

� glebowych z podziałem na gleby uprawne oraz
zdewastowane i zanieczyszczone chemicznie,

� wodnych jako tolerancji na określone uwilgotnienie gleb
w ciągu okresu wegetacyjnego

� klimatycznych odnoszących się do reakcji
poszczególnych roślin na warunki opadowo-termiczne,

� lokalizacyjnych jako pochodnej ekspansywności
przestrzennej roślin energetycznych decydujących
o moŜliwości ich uprawy na terenach chronionych.



3. Charakterystyka wymaga ń uprawowych ro ślin energetycznych wg kryteriów 
typowania gruntów przydatnych do ich uprawy 

glebowe wodne klimatyczne lokalizacyjne

gleby 
uprawne

gat gleby 
zdewast

gat uwilg. gat
opadowo-
termiczne

gat
ekspansyw

ność
gat

zróŜnicow. 
wymag. gl 
z prefer. gl 
Ŝyzn i 

toler gl lek

tolerancja
na 

dewa-
stację i 
chem 

zanieczy
szczenie 

gleb

prefer.
db 

uwilg. 
gleb

wraŜliwość
na niedobór 

opad i 
niskie temp

dopuszcz 
uprawa na 
obszarach 

chron.
wraŜliwość
na niedobór 
opad i odpor
niskie temp

przeciętne
wymag. gl 
właściwe 
gl średnio-
zwięz i lek

toler. 
zróŜnic 
uwilg. 
gleb

kontrol. 
uprawa na 
obszarach 

chron.tolerancja
na chem 
zanieczy
szczenie 

gleb

odporność
na niedobór 
opad i wraŜ
niskie temp

małe
wymag. gl 
z toler. gl 
lek i b lek

toler. 
niedo-
borów 
wilg. w 
gleb.

nie wskazana
uprawa na 
obszarach 

chron.

odporność
na niedobór 

opad i 
niskie temp

wierzba wiciowa,    ślazowiec pensylwański,    rdestowiec sachaliński,    słonecznik bulwiasty,
miskant olbrzymi,    miskant cukrowy,    spartina preriowa, palczatka Gerarda, 
mozga trzcinowata, 

4. Dobór układów parametrów wyznaczników glebowo siedliskowych 

odpowiadających wymaganiom poszczególnych roślin 

energetycznych i konstrukcja modelu o strukturze hierarchicznej 

w formie tabeli relacyjnej składającej się z trzech sektorów:

� podstawowego , zawierającego zestaw wyznaczników

odnoszących się do warunków glebowo-siedliskowych,

� uzupełniaj ącego , w którym zestawiono wyznaczniki

uŜytkowych funkcji terenu,

� wynikowego , zawierającego nazwy roślin, których wymagania 

uprawowe odpowiadają danemu układowi warunków

glebowo-siedliskowych (układowi diagnostycznemu).



Model kwalifikacji gruntów przydatnych do uprawy ro ślin 
energetycznych (fragment)

Warunki glebowo-siedliskowe UŜytkowe funkcje terenu

RoślinaTekstura 
profilu 
gleby

Typ 
gleby

Kompleksy 
rolniczej 

przydatnośc
i glebx)

Średni 
roczny 
opad 
mm

R
olnicza

O
chronna

Pozaprodukcyjna
Grunty 

marginal
ne 

zanieczy-
szczone

Grunty 
zrujnowane

Piaski 
słabogli-
niaste na 
piaskach 
luźnych 

lub 
glinia-
stych

Brunatna 
rdzawa

6

>550 + –
XX)

+ ○XX) spartina preriowa

<550
>550 + + + ○ miskant cukrowy

Czarna 
ziemia

9, 3z
<550 + + + ○ miskant cukrowy

>550
+ – + ○ spartina preriowa

9 + – + ○ rdestowiec sachaliński

Mada

6, 9, 3z <550 + + + ○ miskant cukrowy

6, 9
>550

+ – + ○ spartina preriowa

9 + – + ○ rdestowiec sachaliński

Mur-
szasta

6, 9, 3z <550 + – + ○ spartina preriowa

6, 3z >550 + + + ○ miskant cukrowy

Model cd.

Piaski 
słabogliniaste 
lub gliniaste 

lekkie 
przewarstwio
ne piaskami 
luźnymi na 

zwięźlejszym 
podłoŜu

Brunatna, 
rdzawa

5, 6

<550
>550

+ + + ○ miskant olbrzymi

+ + + ○ ślazowiec pensylwański

+ – + ○ słonecznik bulwiasty

>550

+ – + ○ palczatka Gerarda

+ – + ○ spartina preriowa

5 + + + ○ wierzba wiciowa

Mada

9, 3z

<550

+ + + ○ miskant cukrowy

5, 6, 9, 2z, 3z

+ – + ○ słonecznik bulwiasty

+ + + ○ ślazowiec pensylwański

<550
>550

+ – + ○ palczatka Gerarda

5,6,8,9,2z,3z

>550

+ + + ○ wierzba wiciowa

5, 6, 9, 3z + – + ○ spartina preriowa

5,8,9,2z,3z + + + ○ mozga trzcinowata

5,6,9,2z,3z + – + ○ rdestowiec sachaliński

8, 9, 2z, 3z + + + ○ miskant olbrzymi



Wymagania wodne ro ślin energetycznych

• Wierzba wiciowa preferuje grunty wilgotne, lecz 
niepodlegające długotrwałym zalewom z optymalnym 
poziomem wody gruntowej w granicach 100-130 cm p.p.t. na 
glebach piaszczystych i 160-190 cm p.p.t. na glebach 
gliniastych;

• Ślazowiec pensylwański moŜe być uprawiany na glebach 
lekkich, przepuszczalnych o małych zapasach wody 
uŜytecznej i małej ilości opadów w okresie letnim;

• słonecznik bulwiasty udaje się na glebach okresowo suchych 
i jest dość wytrzymały na występowanie ograniczonych 
zapasów wody w glebie oraz opadów w okresie 
wegetacyjnym;

• rdestowiec sachaliński ma ograniczone wymagania glebowe, 
ale dobrze plonuje w warunkach optymalnego uwilgotnienia 
gleb systematycznie zasilanych wodą przez opady 
atmosferyczne;

Wymagania wodne ro ślin energetycznych c.d.

• Miskant olbrzymi moŜe być uprawiany na glebach lekkich 
w warunkach okresowych deficytów wody łatwo dostępnej

• Miskant cukrowy znosi gleby lekkie, przepuszczalne, lecz 
zasobne w składniki pokarmowe lub dobrze nawoŜone, ale 
niezbyt uwilgotnione i jest dość wytrzymały na okresowe 
niedobory wody;

• Spartina preriowa jest równieŜ trawą o duŜej tolerancji na 
niesprzyjające (deficytowe) warunki wilgotnościowe, którą
moŜna uprawiać na glebach o małej pojemności sorpcyjnej 
i wodnej;

• Palczatka Gerarda preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, 
poniewaŜ dość dobrze znosi suszę;

• Mozga trzcinowata jest odpowiednia na stanowiska wilgotne, 
systematycznie zasilane przez wodę gruntową lub opadową, 
lecz po ukorzenieniu się mniej reaguje na ograniczone 
uwilgotnienie gleby



Grupowanie gruntów wg wymaga ń wodnych ro ślin 
energetycznych

• grunty przydatne do uprawy roślin preferujących dobre 
uwilgotnienie gleb i wraŜliwych na niedobór opadów –
wierzby wiciowej, rdestowca sachalińskiego, mozgi 
trzcinowatej;

• grunty przydatne do uprawy roślin tolerujących 
zróŜnicowane uwilgotnienie gleb i mało wraŜliwych na 
niedobór oadów – spartiny preriowej, miskanta 
olbrzymiego;

• Grunty przydatne do uprawy roślin tolerujących 
ograniczone uwilgotnienie gleb i odpornych na niedobór 
opadów – ślazowca pensylwańskiego, słonecznika 
bulwiastego, palcztki Gerarda, miskanta cukrowego

Cel i definicja bazy danych 
o glebach marginalnych

Utworzenie zbiorów danych 
przestrzennych o warunkach glebowych 
i siedliskowych, czynnikach 
antropogenicznych oraz innych 
elementach środowiska geograficznego 
niezbędnych do identyfikacji obszarów 
występowania róŜnego rodzaju gleb 
marginalnych



Baza danych o glebach marginalnych to 
relacyjna baza słuŜąca do gromadzenia 
informacji przestrzennych według 
określonego systemu odniesień
przestrzennych oraz ilościowych 
i jakościowych charakterystyk gleb 
niezbędnych do zidentyfikowania 
i prezentacji rozmieszczenia gleb 
marginalnych w skali regionów i kraju oraz 
ich struktury powierzchniowej.

Funkcja bazy danych

Baza danych o glebach marginalnych oprócz 
funkcji archiwizacji przestrzennych struktur gleb, 
uŜytkowania gruntów i innych elementów 
środowiska wypełnia funkcje identyfikacyjne 
i delimitacyjne gleb marginalnych, a takŜe 
aplikacyjne poprzez generowanie odpowiednich 
map i zestawień tabelarycznych



Tematyczny zakres bazy danych

W bazie danych o glebach marginalnych gromadzone są
cztery rodzaje  (grupy) danych:

• Pierwszą grupę stanowią dane związane z układem 
odniesienia przestrzennego i z kartograficznym 
odwzorowaniem map,

• Grupa druga to dane związane z podziałem 
administracyjnym kraju (województwa i gminy) oraz 
elementy sytuacji terenowej (podkład kartograficzny),

• Trzecia grupa o charakterze podstawowym to przestrzenne 
dane tematyczne związane głównie z moŜliwością
wyodrębniania gleb marginalnych

• grupa czwarta to liczbowe charakterystyki jednostek 
tematycznych lub dane w układzie jednostek 
administracyjnych (gmin).



Algorytm przetwarzania
Część pierwsza – operacje na zbiorze jednostek 
tematycznych, polegające na ich grupowaniu poprzez 
przyporządkowanie według przyjętych kryteriów do 
tematycznych grup rodzajowych (lub ocen).

Część druga – operacje o charakterze topologicznym 
realizowane poprzez denominację jednostek i agregację
konturów w celu utworzenia nowego obrazu 
kartograficznego – mapy tematycznej

Część trzecia – zliczanie powierzchni wyróŜnionych na 
mapie jednostek tematycznych i zestawienie ich w postaci 
tabel



Ogólny schemat delimitacji obszarów przydatnych do 

uprawy ro ślin energetycznych

Replikacja wybranych 
segmentów bazy danych 
o glebach marginalnych

Budowa modeli diagnostycznych 
warunków siedliskowych

Utworzenie algorytmów 
przetwarzania

Kartograficzna 
koncepcja map 
tematycznych

Oprogramowanie aplikacyjne do identyfikacji i 
delimitacji gruntów przydatnych do uprawy roślin 
energetycznych oraz prezentacji kartograficznej

Utworzenie warstw kompilacyjnych 
zawierających przestrzenne rozmieszczenie 
gruntów przydatnych do uprawy roślin 
energetycznych

Oprogramowanie generowania map 
tematycznych i zestawień
powierzchniowych

Opracowanie 
wzorów zestawień
powierzchniowych

Wydruk zestawień
tabelarycznych

Wydruk map gruntów 
przydatnych do 
uprawy roślin 
energetycznych

Analiza zasobów informacji 
o warunkach siedliskowych 
uŜytków rolnych w bazie 
danych o glebach
marginalnych

Replikacja warstwy 
adresowej i cyfrowego 
zapisu podkładu 
kartograficznego

Wybór roślin energetycznych, 
których warunki siedliskowe 
moŜna zidentyfikować w bazie 
danych

Parametryzacja 
wymagań
siedliskowych roślin 
energetycznych



Grunty przydatne do uprawy roślin 
energetycznych



Kategoryzacja gruntów przydatnych do uprawy roślin 
energetycznych – woj. świętokrzyskie 

Powiaty

Grunty rolne tys. ha

Ogółem

Predestynowane do 
uŜytkowania rolniczego Przydatne do uprawy roślin energetycznych wg kategorii

orne
uŜytki 
zielone

I (P) II (PW) III (PZ) IV (PO) V (PR) Razem

buski 58,0 27,8 5,4 5,9 0,8 0,8 8,6 8,7 24,8

jędrzejowski 69,5 46,7 6,6 8,7 2,5 0,7 2,4 1,9 16,2

kazimierski 27,7 20,2 2,5 0,4 0,2 1,8 0,0 2,6 5,0

Kielce 3,8 2,5 0,6 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,7

kielecki 105,8 54,6 16,8 10,9 2,4 2,4 14,9 3,8 34,4

konecki 43,1 13,2 9,4 11,5 5,7 1,3 1,3 0,7 20,5

opatowski 52,0 42,1 3,0 0,7 3,5 1,1 0,0 1,6 6,9

ostrowiecki 28,6 21,0 1,4 0,5 3,4 0,4 0,0 1,9 6,2

pińczowski 34,8 23,3 3,7 1,2 0,1 0,7 4,8 1,0 7,8

sandomierski 40,7 30,6 2,5 0,2 1,7 1,9 0,0 3,8 7,6

skarŜyski 10,5 3,8 2,8 1,1 0,7 0,3 1,2 0,6 3,9

starachowicki 18,6 11,4 2,4 1,3 1,7 0,0 1,3 0,5 4,8

staszowski 46,2 21,1 2,9 5,7 7,0 0,5 0,0 9,0 22,2

włoszczowski 38,2 19,7 8,6 4,3 2,4 0,9 1,9 0,4 9,9

Razem 577,5 338,0 68,6 52,7 32,1 12,9 36,6 36,6 170,9



Wycinek mapy przydatno ści gruntów do uprawy wierzby wiciowej

Wycinek mapy przydatno ści gruntów do uprawy słonecznika 
bulwiastego



Miskant olbrzymi

Inwentaryzacja gruntów przydatnych do uprawy ro ślin 
energetycznych – woj. świętokrzyskie

Powiaty

Ogółem 
uŜytki 
rolne 

tys. ha  

Grunty rolne tys. ha  przydatne do uprawy

w
ierzby 

w
ierzby 

w
iciow

ej
w

iciow
ej

m
ozgi 

m
ozgi 

trzcinow
atej

trzcinow
atej

m
iskanta 

m
iskanta 

olbrzym
iego

olbrzym
iego

m
iskanta 

m
iskanta 

cukrow
ego

cukrow
ego

ss łł onecznika 
onecznika 

bulw
iastego

bulw
iastego

spartiny 
spartiny 
preriow

ej
preriow

ej

palczatki 
palczatki 
G

erarda
G

erarda

rdestow
ca 

rdestow
ca 

sachali
sachali ńń skiego

skiego

śś lazow
ca 

lazow
ca 

pensyl
pensyl --

w
a

w
a
ńń skiego
skiego

buski 58,0 14,6 14,2 6,5 5,2 3,1 6,2 3,6 1,1 4,7

jędrzejowski 69,5 3,2 2,1 8,2 6,1 8,1 8,4 7,3 0,3 9,0

kazimierski 27,7 2,4 2,5 0,2 2,2 0,3 0,0 1,9 0,0 0,3

Kielce 3,8 0,4 0,2 0,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1

kielecki 105,8 9,7 6,6 12,7 12,8 7,3 12,2 8,3 1,3 13,8

konecki 43,1 3,2 1,1 8,8 8,7 9,6 11,0 8,3 0,7 10,3

opatowski 52,0 1,5 1,4 2,6 2,2 3,3 0,5 2,3 0,1 4,1

ostrowiecki 28,6 1,6 1,8 1,9 1,8 3,1 0,1 1,7 0,0 3,6

pińczowski 34,8 4,1 2,9 2,6 1,8 0,8 1,7 1,0 0,6 1,7

sandomierski 40,7 3,2 3,3 0,4 3,1 1,2 0,0 2,6 0,0 1,5

skarŜyski 10,5 1,3 0,8 1,2 1,6 0,8 0,9 0,9 0,4 1,3

starachowicki 18,6 1,1 1,0 1,1 2,3 1,3 1,0 0,8 0,3 1,7

staszowski 46,2 5,9 6,8 6,1 7,7 10,1 2,7 6,1 0,6 11,1

włoszczowski 38,2 1,2 0,4 4,9 3,2 4,3 4,4 3,4 1,2 4,8

Razem 577,5 53,4 45,1 57,3 59,2 53,4 49,5 48,4 6,7 68,0



Fragment mapy przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych 
z preferencją ich wymagań wodnych
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Dlaczego nie powinno się spalać 

odpadów komunalnych  

w kotłach rusztowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w danej mierze uzależniony od regionu 

kraju oraz od rodzaju aglomeracji. Odpady pochodzące z uprzemysłowionej, zurbanizowanej 

części kraju, morfologicznie znacznie różnią się od odpadów pochodzących z obszarów 

wiejskich czy małomiasteczkowych. Niezależnie od tych czynników można jednak z całą 

pewnością przyjąć, że głównymi składnikami morfologicznymi odpadów niezależnie od ich 

udziału masowego są następujące substancje organiczne i nieorganiczne: 

1-odpady ceramiczne, 

2-odpady szklane, 

3-odpady metalowe, 

4-drewna budowlanego, 

5-odpady makulatury papierowej, 

6-odpady makulatury kartonowej, 

7-odpady tworzyw sztucznych, 

8-odpady PCV, 

9-odpady tekstylne, 

10-odpady skórzane, 

11-odpady gumowe, 

12-odpady organiczne pochodzenia roślinnego, 

13-odpady organiczne mięsne, 

14-odpady organiczne kostne, 

15-brykiety z drewna mieszanego, 

16-pelety z drewna mieszanego, 

17-osady ściekowe. 

Odpady 1÷3 zawierające ceramiczne odpady budowlane, szkło oraz metale żelazne i metale 

kolorowe są odpadami niepalnymi i powinny być usunięte z ogólnej masy odpadów  

w procesie sortowania ręcznego i sortowania mechanicznego bezwzględnie przed procesem 

termicznej utylizacji. Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do termicznej utylizacji 

odpadów, substancje te powinny być bezwzględnie usunięte ze strumienia odpadów 

podawanych do instalacji. Obecność materiałów ceramicznych i szklanych zwiększa 

niepotrzebnie masę popiołu, który w zależności od stosowanej technologii i składu 

morfologicznego utylizowanych odpadów może być popiołem zaliczanym do odpadów, 

powiększając w ten sposób masę odpadu, który podlega dalszemu procesowi utylizacji. 



Odpady ceramiczne i szklane są również częstą przyczyną, jako substancje trwałe  

o znacznych rozmiarach, awarii urządzeń kotłowych i urządzeń odpopielania –rusztów  

i urządzeń hydrotransportu popiołu. Pogarszając w istotny sposób wskaźniki niezawodności 

pracy instalacji. 

Brak odbioru metali ze strumienia odpadów podawanych do instalacji utylizacji powoduje 

straty ekonomiczne z tytułu odzysku cennego- dość drogiego- surowca w postaci złomu 

żelaznego i złomu metali kolorowych, oraz powoduje straty spowodowane wzrostem ilości 

przestojów wynikających z destrukcyjnego oddziaływania elementów złomu na urządzenia 

komory spalania i urządzenia transportu popiołu. Przeniesienie procesu odbioru złomu metali 

z fazy zasilania instalacji na fazę odprowadzenia popiołu jest czynnością niepoprawną 

technologicznie z powodu znacznej utraty własności ferromagnetycznych przez elementy 

żelazne. Spowodowane jest to niekiedy bardzo gruba warstwą ‘zendry”, która powstaje na 

powierzchni metalu w wyniku wysokotemperaturowego utleniania. Przy braku 

mechanicznego wychwytywaniu metali ze strumienia popiołu. Stopień oczyszczania popiołu  

z metali, obniża się w niektórych przypadkach bardzo znacznie i utrata metali może być 

większa od 50% ich masy wejściowej. 

Segregacja i odseparowywanie materiałów niepalnych ze strumienia utylizowanych odpadów 

jest, więc czynnością niezbędna z ekonomicznego punktu widzenia oraz ze strony pewności  

i niezawodności eksploatacyjnej instalacji. 

Pozostałe substancje odpadów (4÷14) są to odpady palne organiczne  

i nieorganiczne. Odpady te powinny podlegać segregacji gabarytowej z uwagi na wielkość 

urządzeń transportujących oraz urządzeń procesu suszenia i procesu termicznego rozkładu. 

Zmniejszenie wymiarów gabarytowych, szczególnie drewna budowlanego, powoduje wzrost 

gęstości nasypowej i znaczne obniżenie objętości urządzeń technologicznych instalacji. 

Dodatkowym rozwiązaniem problemu powinno być rozdrobnienie odpadów do takich 

rozmiarów aby mogła nastąpić paletyzacja, brykietyzacja lub zagęszczenie do postaci kęsów 

o rozmiarach nie większych jak 200mm. Sprasowana postać odpadów jest najbardziej 

ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem logistycznym dostarczania odpadów ze 

składowiska do instalacji termicznej utylizacji. Powstałe w wyniku procesu rozdrobnienia  

i prasowania formowane alternatywne paliwo energetyczne (FAPE) posiada w zależności od 

rodzaju substancji stopnia sprasowania gęstość nasypową (D
r
n) w granicach 400÷600 kg/m

3
 

oraz wilgotność w granicach (W
r
) 5-15%, co w przypadku gęstości jest dwukrotnie większe  

w stosunku do odpadów luźno ułożonych, a w przypadku wilgoci jest 3-4 krotnie mniejsze od 

wilgoci materiału surowego. 

Wykonanie sortowania i sprasowania odpadów z jednej strony daje wysokokaloryczne paliwo 

energetyczne (FAPE) a z drugiej strony umożliwia usytuowanie instalacji do termicznej 

utylizacji odpadów w środowisku wysoce zurbanizowanym, lecz posiadającym możliwości 

odbioru wytworzonej energii cieplnej w postaci wody, przetworzonej na energię gorącej 

wody i prądu elektrycznego. 



W takim przypadku, transport FAPE z wysypiska odpadów do instalacji nie stanowi żadnego 

problemu logistycznego i ekologicznego. Nie stanowi również żadnego zagrożenia dla 

środowiska naturalnego i nie jest żadną uciążliwością dla otoczenia ludzkiego wzdłuż trasy 

dowozu FAPE z wysypiska usytuowanego poza siedzibami ludzkimi do instalacji 

usytuowanej w ludzkim środowisku mieszkalnym. Przykładowa instalacja, która będzie 

utylizować rocznie około 200000t odpadów, co odpowiada godzinnemu zużyciu około 25t/h, 

wymaga obsługi jedynie przez 3-4 „tiry”, które w ciągu 1h będą zwiększać ruch 

samochodowy w danym rejonie ulicznym. Przy takiej technologii przygotowania odpadów do 

spalania i odpowiedniej technologii termicznego ich przekształcania, uciążliwość dla 

otoczenia spowodowana ich transportem jest całkowicie pomijalna. 

Jako alternatywne paliwo energetyczne do spalania w Instalacji (termicznej utylizacji 

odpadów) można użyć biomasy pochodzącej z drewna leśnego lub z innych upraw rolniczych. 

Sprasowana substancja biomasy roślinnej może spełniać zamienne rolę paliwa w instalacji 

utylizacji odpadów. 

Najkorzystniej jest wówczas, gdy biomasa jest również zagęszczona do formy peletów, 

brykietów lub kęsów. Biomasa w takiej formie może być podawana do instalacji łącznie  

z FAPE pochodzącym z odpadów lub może być spalona samodzielnie. 

Odpadem, który może być utylizowany w instalacji są również osady ściekowe. Osady 

ściekowe powinny być przed dostarczeniem do instalacji poddane procesowi naturalnego 

odsączenia na lagunach w oczyszczalni ścieków lub powinny być odwodnione mechanicznie 

w wirówkach lub prasach. 

Częściowo pozbawiony wody osad ściekowy może być poddany procesowi termicznej 

utylizacji samodzielnie lub może być spalony w dowolnych proporcjach masowych łącznie  

z FAPE pochodzącym z odpadów lub współspalony łącznie z biomasą. 

2.Własności fizykochemiczne podstawowych składników odpadów, osadów ściekowych  

i biomasy pochodzącej z drewna. 

Własności fizykochemiczne podstawowych składników morfologicznych odpadów 

komunalnych podane zostały w tabeli nr 1. W celach porównawczych podano również 

własności fizykochemiczne biomasy pochodzącej z drewna oraz osadów ściekowych 

pochodzących z oczyszczalni ścieków „GOS” Łódź. 

Parametrami substancji palnej, które w decydujący sposób wpływają na proces zapłonu jest 

zawartość wilgoci i zawartość popiołu. Zawartość wilgoci, sposób jej rozmieszczenia  

i struktura fizyczna substancji mineralnej ma natomiast duży wpływ na szybkość termicznego 

rozkładu i szybkość wydzielania się gazów pirolitycznych. Substancja mineralna może, 

bowiem wchodzić w chemiczny skład substancji organicznej lub może tworzyć odrębne 

struktury połączone fizycznie z substancją organiczną lub może otaczać je. Wpływ: 

oddziaływanie substancji mineralnej objawia się w różny, często nieprzewidywalny sposób 

zarówno w fazie suszenia, w fazie wyjścia części lotnych, jak i w fazie spalania karbonizatu. 

Pomijając różne częste odstępstwa, można generalnie stwierdzić, że wzrost zawartości 



wilgoci i substancji mineralnej, zawsze prowadzi do wzrostu czasu zapłonu substancji palnej. 

Rozpatrując zawartość wilgoci (W
r
) i popiołu (A

r
) w przedstawionych w tabeli 1 składnikach 

morfologicznych odpadów, należy zaznaczyć bardzo duży rozrzut szczególnie zawartości 

wilgoci (W
r
). W dostarczonej próbce odpadów, zawartość wilgoci poszczególnych 

składników morfologicznych waha się od 0,68% do 28,45%. Zawartość wilgoci roboczej (W
r
) 

jest ściśle uzależniona od strukturalnej budowy fizycznej danej substancji. Wilgoć robocza 

(W
r
), a szczególnie wilgoć przemijająca (W

p
) jest, bowiem ściśle związana z wilgotnością 

analityczną (W
a
), która jest fizyczną cechą danej substancji. Wilgotność osadów ściekowych 

w stanie dostarczonym (roboczym), przytoczna jako punkt odniesienia jest bardzo wysoko  

i sięga 78, 12%, a natomiast, wilgotność brykietów i peletów pochodzących z drewna, które w 

stanie luźnym posiada wilgotność (W
r
) około 40÷60%, po sprasowaniu posiada wilgotność 

rzędu 9,62÷11,84%. Zawartość wilgoci materiałów o bardzo dużej nasiąkliwości można 

znacznie zmniejszyć na drodze prasowania. Proces ten w istotny sposób obniża balastową 

zawartość wilgoci w paliwie i w zdecydowany sposób poprawia wartość energetyczną danej 

substancji, czego wskaźnikiem jest wartość opałowa, (Qri). 

Składnikiem paliwa który decyduje o czasie całkowitego wypalania danej substancji jest 

karbonizat (K
r
), który pozostaje po odgazowaniu danej substancji. Ilość karbonizatu 

pozostałego po odgazowaniu oraz jego struktura fizykochemiczna (skład chemiczny i sposób 

ułożenia siatek krystalicznych węgla) decyduje o szybkości wypalania się danego składnika 

morfologicznego odpadów. Czas wypalania poszczególnych struktur morfologicznych 

wpływa, bowiem na strukturę złoża wypalonych odpadów ( o ile są one wypalone  

w złożu np. na ruszcie). Struktura złoża wpływa bowiem w zdecydowany sposób na powstałą 

stratę kominową (Sk) oraz stratę niecałkowitego spalania w żużlu (Snż). 

Pozostałość karbonizatu (K
r
) po procesie odgazowania jest, więc bardzo ważną cechą 

fizykochemiczną składników morfologicznych, które w bardzo istotny sposób wpływają na 

sprawność termiczną, oraz sprawność ekologiczną procesu termicznej utylizacji. Obniżenie 

sprawności termicznej wynika ze wzrostu straty kominowej (Sk) i straty niecałkowitego 

spalania (Sn), a pogorszenie sprawności ekologicznej wynika ze wzrostu zawartości koksiku 

(C) w żużlu i popiele. 

Zawartość karbonizatu (K
r
), jako pozostałości po odgazowaniu jest w bardzo znacznej mierze 

uzależniona od rodzaju morfologicznego odpadów. Najmniejszą ilość karbonizatu  uzyskuje 

się w wyniku odgazowania substancji organicznych pochodzących z mięsnych odpadów 

zwierzęcych (K
r
= 3,85%) z makulatury (K

r
= 3,18÷5,23%), oraz osadów ściekowych (K

r
= 

3,57%). Najwyższe ilości karbonizatu powstają przy odgazowaniu odpadów pochodzących  

z PCV (K
r
= 27, 48%), oraz z odpadów skórzanych (K

r
= 32, 84%) ·i z odpadów gumowych 

(K
r
= 46,15%). 

O szybkości wypalania karbonizatu, oraz o sposobie zachowania się spalonej substancji  

w istotny sposób decyduje ilość oraz skład elementarny substancji mineralnej, z której po 

spaleniu powstaje popiół. Substancja mineralna może bowiem wchodzić w związki 

chemiczne z pierwiastkami (C, H, O, S, N), które tworzą substancję palną (guma, PCV, kości) 

i wówczas jest to tzw. substancja związana chemicznie lub może nie być związana 



chemicznie z substancją palną będąca substancją przybyszową,  dającą się mechanicznie 

oddzielić np. w procesie flotacji. Skład chemiczny substancji mineralnej odgrywa natomiast 

bardzo istotną rolę w procesie termicznych przemian popiołu w trakcie spalania. Pierwiastki 

metali grupy alkalicznych (Mg, Ca), oraz grupy litowców (Na, K)  

w bardzo istotny sposób obniżają temperatury fizyczne popiołu (spiekania, mięknienia, 

topnienia i płynięcia). W przeciwieństwie do tych grup pierwiastkowych, pierwiastki grupy 

węglowców (Si), borowców (Al.) oraz żelazowców (Fe, Co, Ni), charakterystyczne 

temperatury popiołu znacznie podnoszą. 

Oznaczone zawartości popiołu (A
r
) przedstawione w tabeli 1 wykazały że składniki 

morfologiczne odpadów pochodzących z organicznych substancji roślinnych i zwierzęcych 

(poza odpadami kostnymi) zawierają znacznie mniej popiołu niż odpady pochodzenia 

przemysłowego typu PCV, guma, skóry w których pierwiastki chemiczne tworzą popiół   

w znacznej mierze związany chemicznie z pierwiastkami tworzącymi substancję palną. 

Substancję mineralną w tej grupie odpadów tworzą głównie pierwiastki: Si, Al, Fe, Co, Ni, 

które znacznie podnoszą do góry charakterystyczne temperatury popiołu, co przedstawia 

tabela nr.2. 

Popiół pochodzący z odpadów roślinnych i zwierzęcych powstaje głównie  

z pierwiastków grupy: (Ca, Mg, Na, K), które w istotny sposób obniżają charakterystyczne 

temperatury popiołu w trakcie termicznego nagrzewu. Obniżenie temperatur jest na tyle 

znaczne, że wymaga bardzo uważnego prowadzenia procesu, w takim zakresie, aby nie 

przekroczyć temperatury w złożu spalającego się paliwa powyżej 1000
o
C, gdyż to powoduje 

oblepienie niespalnego paliwa przez roztopiony żużel i znaczny wzrost straty niecałkowitego 

spalania w żużlu. 

Zawartość popiołu autotochtonicznego  w odpadach organicznych, waha się od 0,5 do 5%,  

a w odpadach przemysłowych, waha się od 10 do 20%. Wśród odpadów organicznych jedynie 

odpady kostne zawierają duże ilości popiołu na poziomie A
r
=25÷35%. Oprócz dużej ilości 

popiołu, odpady kostne charakteryzują się popiołem o bardzo niskiej temperaturze spiekania, 

mięknienia i topnienia.  

 

2.Niezbędny zakres informacji dotyczących fizykochemicznych i kinetycznych własności 

zasadniczych składników morfologicznych odpadów 

Zaprojektowanie procesu technologicznego termicznej konwersji odpadów wymaga 

gruntowego poznania ich własności fizykochemicznych i kinetycznych. Informacje dotyczące 

składu elementarnego, kaloryczności, zdolności do suszenia, odgazowania oraz procesu 

spalania są niezbędne dla zaprojektowania poszczególnych elementów instalacji, w której 

realizowany jest proces optymalnego termicznie i bezpiecznego ekologicznie energetycznego 

recyklingu odpadów. Analiza dotychczas przeprowadzonych wyników oznaczeń własności 

fizykochemicznych badanych substancji wykazała znaczne różnice zarówno, co do zawartości 

wilgoci (W), popiołu (A) jak i wartości opałowej (Q
r
i) próbek pochodzących z różnych 

składników morfologicznych odpadów. Rozrzut określonych parametrów wskazuje na 



konieczność dość ścisłego określenia składnika morfologicznego odpadu, który będzie 

poddany procesowi termicznej utylizacji. 

Z energetycznego punktu widzenia projektowanie instalacji do spalania odpadów 

komunalnych musi opierać się na bardzo wiarygodnych informacjach dotyczących zawartości 

wilgoci, popiołu, kaloryczności, składu elementarnego substancji organicznej  

i nieorganicznej, stopnia konwersji w gaz pizolityczny w trakcie odgazowania, własności 

fizycznych popiołu w wysokich temperaturach, właściwości kinetycznych gazów 

pirolitycznych i właściwości fizykochemicznych karbonizatów.  Parametry te muszą być 

konieczne określone dla wybranych odpadów, dla których będzie konstruowana instalacja 

kotłowa. Nie można w żadnym przypadku przez „per analogie” przenosić oznaczeń  

i wyników badań dotyczących konwencjonalnych paliw stałych na paliwa pochodzące  

z odpadów. Występują jednak pewne utrudnienia technologiczne, które muszą być 

uwzględnione przy projektowaniu instalacji do energetycznego recyklingu odpadów. 

Utrudnienia te wynikają z własności fizykochemicznych substancji organicznej, a szczególnie 

z jej części mineralnej. Bardzo ważnym problemem występującym przy spalaniu odpadów  

w kotłach energetycznych, są pierwiastki grupy metali alkalicznych takich jak: wapń  

i magnez, grupy azotowców: fosfor i azot, grupy chlorowców: chlor, grupy litowców: sód  

i potas. 

Niektóre pierwiastki oddziaływają niekorzystnie na powierzchnie ogrzewalne kotłów będąc 

sprawcami tzw. korozji chlorowej lub zanieczyszczających nadmiernie powierzchnie 

ogrzewalne poprzez tworzenie szklistych powłok powstałych w wyniku kondensacji par np. 

Na, K itd. 

Pierwiastki grupy metali alkalicznych i grupy litowców obniżają znacznie temperaturę 

mięknienia popiołu, co prowadzi do zażużlowania komór spalania  

i niszczenia struktury złoża spalonego paliwa poprzez tworzenie się rożnego rodzaju ścieków. 

Spalanie odpadów w kotłach energetycznych z uwagi na skład chemiczny substancji 

organicznej i nieorganicznej przebiega odmienne od spalania stałych paliw 

konwencjonalnych. Aby prawidłowo zaprojektować proces spalania odpadów należy 

„bezwzględnie” określić własności fizykochemiczne i kinetyczne zarówno substancji 

organicznej jak i nieorganicznej. Wykonane zostać, zatem muszą; analiza techniczna, 

elementarna, fizyczna oraz badania procesu suszenia, pirolizy, zapłonu  

i spalania badanych składników morfologicznych, które obejmują: 

1) Oznaczenie parametrów fizykochemicznych 

-wykonanie oznaczeń analizy termicznej substancji wyjściowej (roboczej), 

-wykonanie oznaczeń analizy elementarnej, 

-wykonanie oznaczeń gęstości pozornej, gęstości rzeczywistej, gęstości nasypowej oraz 

określenie porowatości, 

-oznaczenie rozkładu ziarnowego. 



2) Badania procesu suszenia 

-oznaczenie czasu odparowania wilgoci przemijającej w zależności od frakcji 

wymiarowych, 

-oznaczenie czasu i szybkości odparowania wilgoci w zależności od temperatury procesu 

w zakresie od 100
o
C do 800

o
C i frakcji wymiarowej. 

3) Określenie kinetyki szybkiej pirolizy 

-wyznaczenie szybkości pirolizy w zależności od temperatury procesu, szybkości 

nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-wyznaczenie stopnia konwersji substancji organicznej badanych prób w fazę gazową  

w zależności od temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie składu chemicznego gazu pirolitycznego w zależności od temperatury 

procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie własności fizycznych karbonizatu; gęstości pozornej, rzeczywistej, 

nasypowej i określenie porowatości w zależności od temperatury procesu, szybkości 

nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie masy karbonizatu oraz jego składu elementarnego w zależności od 

temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie składu chemicznego popiołu otrzymanego podczas spopielenia w warunkach 

szybkiej pirolizy, w zależności od temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji 

ziarnowej, 

-oznaczenie charakterystycznych temperatur popiołu otrzymanego z szybkiej pirolizy 

podczas nagrzewu w atmosferze utleniającej, półredukcyjnej i redukcyjnej. 

4) Określenie kinetyki spalania 

-wyznaczenie minimalnej temperatury zapłonu w zależności od rodzaju morfologicznego 

odpadów, od frakcji ziarnowej i koncentracji tlenu w strefie reakcji, 

-wyznaczenie charakterystycznych czasów spalania: czasu zapłonu, czasu spalania części 

lotnych, czasu spalania karbonizatu i całkowitego czasu spalania warstwy substancji  

w zależności od temperatury procesu, masy spalonej substancji, koncentracji tlenu i 

stopnia uziarnienia, 

-wyznaczenie charakterystycznych temperatur spalania: części lotnych  

i karbonizatu warstwy substancji, określonej masy w zależności od temperatury procesu, 

koncentracji tlenu i stopnia uziarnienia, 



--określenie charakterystycznych stałych kinetycznych poszczególnych faz spalania  

w zależności od temperatury procesu, koncentracji tlenu, stopnia uziarnienia i spalonej 

masy, 

-wyznaczenie składu chemicznego gazów spalinowych otrzymanych  

w trakcie spalania warstwy substancji w zależności od temperatury procesu, koncentracji 

tlenu, stopnia uziarnienia i rodzaju morfologicznego odpadów, 

-oznaczenie składu chemicznego popiołu otrzymanego w trakcie spalania  

w zależności od temperatury procesu, koncentracji tlenu i stopnia uziarnienia, 

-oznaczenie charakterystycznych temperatur popiołu w czasie nagrzewu  

w atmosferze półutleniającej i redukcyjnej poszczególnych składników morfologicznych 

odpadów. 

3.Wyniki badań fizykochemicznych i kinetycznych podstawowych składników 

morfologicznych odpadów komunalnych 

3.1.Analizy techniczne i elementarne 

Analizy techniczne i elementarne składników morfologicznych odpadów przeprowadzono 

w Zakładzie Kotłów i Turbin ITC i MP Politechniki Wrocławskiej we współpracy  

z Zakładem Chemii i Technologii Węgli Kamiennych i Pirolitycznych Instytutu Chemii  

i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. 

Analizę chemiczna i elementarna wykonano według odpowiednich norm: 

-wilgoć (W) według PN-80/G-04511 

-popiół (A) według PN-80/G-04512 

-części lotne (V) według PN-81/G-04516 

-ciepło spalania (Q3) według PN-81/G-U44513 

-gęstość rzeczywista (dr) według PN-81/G-04307 

-gęstość pozorna (dp) określono metodą rtęciową pod ciśnieniem atmosferycznym 

-węgiel (C) według PN-59/G-04335 

-wodór (H) według PN-59/G-04339 

-azot (N) według PN-58/G-04345 

-siarka (S) według PN-58/G-04340 

-tlen (O) obliczono jako pozostałość. 

Wyniki analizy technicznej i elementarnej badanych prób morfologicznych odpadów 

przedstawione są w tabeli nr 1. 



W tabeli przedstawiono również udział gazów pirolitycznych i karbonizatu otrzymanych 

w trakcie termicznego rozkładu badanych substancji w temperaturze 1000
o
C,  

w warunkach szybkiego nagrzewu (10
2
÷10

3
deg/s), jakie panują w początkowej strefie 

paleniska kotła rusztowego. 

Przedstawione wyniki badań wykazały, że poszczególne składniki morfologiczne 

znacznie różnią się między sobą zarówno zawartością wilgoci, (Wr), która jest w pewnym 

sensie cechą fizyczną danej substancji, jak również zawartością substancji mineralnej, 

chemicznie związanej z substancją organiczna jak i mineralną wolną-przybyszowa.  

Najwyższa zawartość substancji balastowych w postaci wilgoci charakterystyczna jest dla 

składników morfologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Substancje te 

charakteryzują się natomiast bardzo mała ilością substancji mineralnych chemicznie 

zawiązanych z substancją organiczną. Wyjątek stanowią odpady kostne, które posiadają 

40% udział substancji mineralnej chemicznie związanej z substancją organiczną. Odpady 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego posiadają bardzo dużą zdolność do wchłaniania 

wilgoci, co objawia się zawartością wilgoci znacznie powyżej 20%. Najwyższa zawartość 

wilgoci występuje w osadach ściekowych W
r
=78,12%. 

Odpady pochodzące z folii, PCV i gumy charakteryzują się bardzo niską zawartością 

wilgoci. Wilgoć w ich przypadku jest wyłącznie wilgocią powierzchniową zewnętrzną, jej 

zawartość nie przekracza z reguły 5%. Substancje te charakteryzują się natomiast 

związaną chemicznie substancją mineralną z substancją organiczną. Substancja mineralna 

stanowi różnego rodzaju wypełniacze, utwardzacze itd., które trwale są związane  

z pierwiastkami zaliczanymi do pierwiastków tworzących substancje organiczną. 

Stwierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w składzie chemicznym karbonizatu 

otrzymanego w trakcie procesu pirolizy. W karbonizacie oprócz pierwiastka C występują 

inne pierwiastki, które wchodzą w skład substancji mineralnej. Pierwiastki te impregnują 

substancje układów krystalitów węglowych, z reguły znacznie spowolniając proces 

wypalania ziaren karbonizatów. 

Oprócz różnic w zawartości składników balastowych (A
r
, W

r
) występują dość znaczne 

różnice w składzie elementarnym substancji organicznej. Zawartość pierwiastków C, H, 

O, od których głównie zależy wartość ciepła spalania (Qc) zmieniają się w dość szerokim 

zakresie, co powoduje znaczne fluktuacje w intensywności wydzielania się ciepła  

w poszczególnych fazach procesu spalania. Jest to przyczyną występowania znacznych 

spiętrzeń temperaturowych w fazie spalania gazów pirolitycznych prowadzących do 

przekroczenia dopuszczalnych temperatur mięknienia i spiekania popiołu oraz zatapiania 

niespalonych części odpadów w aglomeratach substancji żużlowej. 

Poszczególne składniki morfologiczne odpadów komunalnych w bardzo istotny sposób 

różnią się między sobą zarówno składem chemicznym jak  

i fizyczną budową strukturalną. Różnice te są tak istotne z chemicznego  

i fizycznego punktu widzenia, że praktycznie nie można dokonać żadnych 

merytorycznych porównań i szukać wspólnej platformy odniesienia. Budowa 

fizykochemiczna poszczególnych gatunków morfologicznych odpadów nakazuje 



traktować je, jako odrębne strukturalne substancje, które mają podlegać procesowi 

termicznego przekształcania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki analizy technicznej i elementarnej głównych składników odpadów komunalnych 

Lp. Rodzaj 

substancji 

A
 
% V

r
 % W

r 
% Qi 

KJ/kg 

A
r
 % C

r
 % H

r 
% O

r 
% N

r
 % S

r
 % Cl

r
 

% 

K
r
 % M

r
 % V

d
 K

d
 C

d
k 

1. Odpady z 

drewna 

budowlanego 

0,54 65,60 20,00 14460 0,40 40,80 4,80 33,35 0,20 0,10 0,35 14,0 79,6 82,00 17,06 96,48 

2. Odpady 

papierowe 

(makulatura) 

19,27 59,88 23,20 9430 14,0 28,80 4,1 29,1 0,3 0,2 0,10 9,12 62 77,97 2,76 100,00 

3. Odpady z 

kartonów 

5,42 65,51 20,12 11190 9,14 34,67 4,1 31,7 0,2 0,1 0,23 5,23 70,74 88,26 6,55 100,00 

4. Odpady z 

tworzyw 

sztucznych 

3,52 69,74 1,34 24960 3,48 60,88 8,74 21,03 1,01 1,28 2,26 25,44 95,18 70,69 25,79 94,68 

5. Odpady z 

PCV 

7,51 64,25 0,68 25480 7,26 38,06 5,04 43,90 0,39 0,73 4,66 27,48 91,99 64,83 27,86 78,37 

6. Odpady 

organiczne 

pochodzenia 

roślinnego 

7,00 57,39 28,45 11305 5,01 40,60 4,42 21,00 0,30 0,01 0,01 9,15 66,54 80,27 12,79 100,00 

7. Odpady 

organiczne 

mięsne 

7,50 55,61 35,72 18420 4,82 35,72 5,94 17,00 0,72 0,08 0,00 3,85 59,46 86,51 5,99 100,00 

8. Odpady 

organiczne 

kostne 

41,90 30,45 4,84 10760 40,16 31,15 4,35 18,35 0,37 0,28 0,50 24,55 55,00 32,00 26,10 56,42 

9. Odpady 

tekstylne 

3,80 69,05 16,28 20860 3,18 52,68 4,95 21,45 0,86 0,42 0,18 11,45 80,54 82,48 13,72 94,65 

10. Odpady 

skórzane 

2,95 41,42 23,48 22460 2,26 31,87 4,82 35,92 0,96 0,68 0,01 32,84 74,26 54,15 42,90 86,02 



11. Odpady 

gumowe 

13,64 35,07 5,94 24180 12,84 64,15 4,94 11,05 0,18 0,75 0,15 46,15 81,22 37,28 49,08 73,85 

12. Brykiety z 

drewna  

0,75 72,00 11,84 16570 0,66 42,64 5,16 38,49 0,27 0,16 0,78 15,30 87,50 81,90 17,35 100,00 

13. Pelety z 

drewna 

0,75 73,84 9,62 16810 0,68 43,95 5,89 38,59 0,29 0,17 0,81 15,86 89,70 81,70 17,55 100,00 

14. Osady 

ściekowe 

43,05 8,89 78,12 1724 9,42 6,14 1,87 3,59 0,55 0,16 0,15 3,57 12,46 40,63 16,31 94,25 



3.2. Badania procesu spalania 

Badania procesu spalania prób wyodrębnionych gatunków morfologicznych odpadów 

przeprowadzono w temperaturze 1000
o
C przy przepływie powietrza przez warstwę 

spalonej substancji. Badania przeprowadzono dla prób o różnej masie w równowagowych 

warunkach termodynamicznych. 

W trakcie badań określono czas odparowania wilgoci i czas nagrzania próbki do 

momentu, w którym wydzielają się gazy pirolityczne w ilości niezbędnej do utworzenia 

mieszanki palnej zdolnej do zapłonu. Ten okres indukcji zapłonu gazów pirolitycznych 

oznaczony został przez czas zapłonu (τz). Zależność czasu zapłonu (τz) badanych 

gatunków morfologicznych w komorze spalania o temperaturze tp=1000
o
C (temperaturę tę 

przyjęto jako średnią wartość występującą w warunkach termicznej utylizacji odpadów na 

ruszcie) w zależności od masy próbki, przedstawia wykres na rys.1. Czas zapłonu rośnie 

wraz ze wzrostem masy próbki, co jest rzeczą naturalną przy spalaniu wszelkiego rodzaju 

paliw. O czasie zapłonu (τz) decyduje głównie zawartość wilgoci (W
r
) i szybkość 

termicznego rozkładu substancji organicznej. 
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Rys. 1. Czas zapłonu w zależności od masy próbki 

Najistotniejszym parametrem spalonej substancji decydującej o jej czasie zapłonu jest 

zawartość wilgoci. Czas zapłonu (τz) ustalonej masy próbki, rośnie proporcjonalnie ze 

wzrostem zawartości wilgoci (W
r
) w próbie wejściowej. W warunkach kotłów 

rusztowych, przy stałym przesuwie rusztu, zapłon poszczególnych frakcji 

morfologicznych będzie rozciągnięty na znaczną długość rusztu, nawet w stosunku jak 

1:20. 



Czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych (τv) przedstawiony jest na wykresie 

rys.2. Najkrótszy czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych charakterystyczny jest 

dla odpadów pochodzenia zwierzęcego. Gazy pirolityczne wydzielają się w sposób 

wybuchowy, powodujące eksplozję substancji mięsnej. W podobny sposób przebiega 

proces współspalania i spalania gazów pirolitycznych z peletów i brykietów 

pochodzących z tkanki roślinnej. Wydzielające się gazy powodują wzrost ciśnienia 

wewnątrz peletu lub brykietu i ich rozpad na drobne elementy, które spalają się, jako 

niezależne, niewielkie fragmenty. Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych 

odpadów mięsnych-poza kostnymi- peletów, brykietów pochodzenia roślinnego oraz 

odpadów pochodzenia roślinnego jest 3-4 krotnie krótszy od czasu spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych, PCV i odpadów kostnych. 

Niezależnie od gatunku morfologicznego odpadów, proces ich termicznego rozkładu jest 

gwałtowny i ma z reguły charakter wybuchowy-poza odpadami gumowymi, PCV  

i osadami ściekowymi- połączony z eksplozyjnym mikrospalaniem.  

W zależności od zawartości wodoru w substancji organicznej  

w wytworzonym froncie spalania gazów pirolitycznych temperatura osiąga poziom 1500-

1600
o
C. 
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Rys. 2. Czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych w zależności od masy próbki. 

W zależności od gatunku morfologicznego odpadów, w fazę gazową przechodzi od 50 do 

95% substancji organicznej. Największy udział substancji gazowej występuje  

w przypadku utylizacji odpadów mięsnych. Procentowy udział gazów pirolitycznych  

w stosunku do masy substancji wyjściowej jest 6-razy większy od podobnego stosunku 

charakterystycznego dla PCV i odpadów gumowych. 



Stopień przemiany substancji organicznej odpadów na fazę gazową posiada odbicie  

w czasie wypalania karbonizatu pozostałego po odgazowaniu utylizowanej substancji. 

Wykres na rys. 3 przedstawia czas wypalania pozostałości po odgazowaniu spalanej 

substancji morfologicznej odpadów. Najkrótszy czas spalania pozostałości po 

odgazowaniu charakterystyczny jest dla peletów, brykietów pochodzenia roślinnego, 

makulatury, odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpadów tekstylnych  

i osadów ściekowych. 2-3 krotnie dłuższy czas wypalania karbonizatu, charakterystyczny 

jest dla odpadów pochodzących z drewna budowlanego oraz z tworzyw sztucznych. 
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Rys. 3. Czas spalania pozostałości po odgazowanie w zależności od masy próbki. 

Najdłuższy czas wypalania charakterystyczny jest dla karbonizatów pochodzących  

z odpadów PCV, gumy, kości i skóry. Czas ten jest przeciętnie 5-6 krotnie dłuższy od 

czasów wypalania karbonizatów pochodzących z odpadów tkanki zwierzęcej i odpadów 

roślinnych. Długi czas wypalania karbonizatów pochodzących z PCV i gumy jest 

spowodowany inhibicyjnym oddziaływaniem substancji mineralnych utwardzających lub 

impregnujących związki organiczne substancji wyjściowych odpadów. Wewnętrzne 

struktury chemiczne zawierające pierwiastki wchodzące w skład substancji mineralnej 

spowalniają proces wyjścia atomów C z łańcuchowych układów sieciowych  

i wejście w reakcje z cząsteczka O2. Struktury te w znaczący sposób powodują 

wydłużenie czasu wypalania substancji karbonizatu pozostałego po fazie odgazowania. 

Całkowity czas spalania (τc) substancji badanych odpadów w zależności od ich masy 

przedstawia wykres na rys. 4. 
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Rys. 4. Całkowity czas spalania w zależności odm asy próbki. 

Najkrótszy całkowity czas wypalania substancji odpadów charakterystyczny jest dla 

peletów i brykietów pochodzących z substancji roślinnych. 

Całkowity czas wypalania Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) 

pochodzących z organicznych substancji roślinnych jest 4-5 krotnie krótszy od czasu 

spalania odpadów pochodzących ze skóry, PCV i gumy. Odpady pochodzące z tworzyw 

sztucznych i osady ściekowe spalają się około 1, 5 raza dłużej od peletów i brykietów 

pochodzenia roślinnego. 

Grupa odpadów pochodzących z makulatury, drewna budowlanego, odpadów tekstylnych, 

odpadów zwierzęcych spala się 2-krotnie wolniej od peletów i brykietów pochodzenia 

roślinnego, lecz znacznie krócej od odpadów pochodzących ze skóry, PCV i gumy. Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku ustalonego rozdrobnienia odpadów. W zakresie 

określonego rozdrobnienia, całkowity, lecz inny czas wypalania (τc) identycznych 

masowo, lecz niekiedy różniących się geometrycznie, różnych struktur morfologicznych 

odpadów powoduje dezorganizacje procesu spalania się warstwy wsadu na ruszcie- 

niezależnie od jego typu. Jednorodna początkowa warstwa paliwa na ruszcie posiadająca 

jednakowy opór hydrauliczny dla przepływającego przez dane strefy powietrza, staje się  

z powodu różnych szybkości wypalania poszczególnych gatunków morfologicznych, 

warstwą „dziurawą” o strukturze „sera szwajcarskiego”. Wypalone substancje odpadów 

stanowią wolne przestrzenie w warstwie paliwa na ruszcie, przez które przepływa 

swobodnie powietrze przeznaczone do spalania. Następuje ucieczka powietrza, które nie 

bierze bezpośredniego udziału w utlenianiu pozostałych części niespalonego paliwa. 

Powietrze to bez specjalnych oporów hydraulicznych przepływa z nadmierną prędkością, 

powodują dodatkowe obniżenie temperatury nieprzereagowanych karbonizatów, 



powodując dalsze obniżenia szybkości spalania. Nierównomierna szybkość wypalania 

różnych gatunków morfologicznych powoduje dezorganizacje struktury warstwy 

spalających się odpadów na ruszcie, co obrazuje rycina przedstawiona na rys.5. 

 

Rys. 5. Dezorganizacja struktury warstwy spalających się odpadów. 

W wyniku takiej dezorganizacji procesu spalania na ruszcie, znacznie rośnie strata 

kominowa, ponieważ rośnie ilość podawanego powietrza pod ruszt  

w celu dopalenia niespalonych części karbonizatu. Część karbonizatu pochodząca  

z frakcji o najmniejszej reakcyjności w ogóle nie zdąży się spalić na ruszcie, powodując 

stratę niecałkowitego spalania w żużlu. W tym przypadku strata niecałkowitego spalania 

pochodzi głównie z tych struktur morfologicznych odpadów, które charakteryzują się 

najniższą reakcyjnością i najdłuższym czasem spalania. W zależności od składu 

morfologicznego strata ta może być na tyle znaczna, że obniży sprawność termiczną 

układu kotłowego o kilka procent. Strata ta stwarza kłopot w postaci żużlu, który staje się 

odpadem koniecznym do składowania lub do dalszej utylizacji, ponieważ będzie zawierał 

powyżej 5% części palnych. 

4.Charakterystyki fizyczne popiołu pochodzące z różnych rodzajów morfologicznych 

odpadów. 

Zachowanie się substancji popiołu podczas procesu spalania (jakiegokolwiek gatunku 

paliwa stałego) określają charakterystyczne temperatury, jakie przechodzi popiół  

w trakcie procesu spania. 

Niezależnie od metody wyznaczenia charakterystycznych temperatur oznaczenie 

sprowadza się do określenia: 

-temperatury spiekania (ts), 

-temperatury mięknienia, 



-temperatury topnienia (tt), 

-temperatura płynięcia (tp) 

Charakterystyczne temperatury popiołu badanych struktur morfologicznych odpadów 

przedstawione zostały w tabeli nr 2 oraz na diagramie rys. 6. 

 

Rys. 6. Charakterystyczne temperatury popiołu. 

 

Fizyczne temperatury popiołu 

Lp. Rodzaj substancji Temperatura 

spalania ts 
o
C 

Temperatura 

mięknienia 

tm 
o
C  

Temperatura 

topliwości tt 
o
C 

Temperatura 

płynięcia tp 
o
C 

1. Pelety, brykiety, kęsy z 

pospołki drzew 

liściastych i iglastych 

1175 1970 1305 1348 

2. Drewno odpadowe 

poużytkowe- meblowe, 

stolarskie 

1148 1169 1205 1264 

3. Odpady z drewna 

budowlanego 

1145 1188 1224 1296 

4. Odpady papierowe 994 1083 1207 1294 

5. Odpady kartonowe 1016 1095 1232 1325 

6. Odpady z tworzyw 

sztucznych 

1285 1354 1468 1535 

7. Odpady z PCV 1296 1368 1474 1512 



8. Odpady organiczne 

pochodzenia roślinnego 

708 785 824 917 

9. Odpady organiczne 

mięsne 

887 924 995 1064 

10. Odpady organiczne 

kostne 

942 985 1073 1168 

11. Odpady tekstylne 1085 1169 1254 1315 

12. Odpady skórzane  1012 1094 1216 1384 

13. Odpady gumowe 1246 1318 1495 1524 

14. Osad ściekowy 1195 1268 1384 1492 

 

Charakterystyczne temperatury popiołu są ściśle uzależnione od składu chemicznego 

substancji mineralnej spalanych struktur morfologicznych odpadów. Temperatury popiołu 

ulęgają szczególnemu obniżeniu, wówczas  gdy w substancji mineralnej występują duże 

ilości Na i K. Ponieważ odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierają 

największą ilość Na i K, dlatego charakterystyczne temperatury ich popiołów są niskie. 

Temperatura mięknienia odpadów pochodzenia roślinnego wynosi około 710
o
C, odpadów 

mięsnych- 890
o
C, a odpadów kostnych- 950

o
C. 

Najwyższe temperatury mięknienia charakterystyczne są dla odpadów pochodzących  

z tworzyw sztucznych, PCV i gumy. Temperatura mięknienia popiołu pochodzącego  

z tworzyw sztucznych wynosi około 1300
o
C. Popiół pochodzący z drewna, makulatury, 

tekstyliów i skór posiada temperaturę mięknienia w przedziale 1000÷1200
o
C. 

Istotne znaczenie mają również temperatury topnienia i płynięcia popiołu odpadów 

roślinnych i zwierzęcych których wartości zawierają się w przedziale 900-1150
o
C. Niskie 

wartości tych temperatur szczególnie w przypadku odpadów kostnych powodują  istotną  

dezorganizacje procesu spalania odpadów o niskiej reakcyjności. Powstaje bowiem 

sytuacja gdy płynna substancja popiołu pochodzącego ze spalania odpadów kostnych 

zatapia niespalony karbonizat pochodzący np. z odpadów gumowych czy tekstylnych. 

Oblepione płynnym popiołem ziarna karbonizatów są zatopione wewnątrz powłoki 

żużlowej. Proces spalania zostaje przerwany, a wewnątrz powstaje niedopał w postaci 

niespalonego karbonizatu, co bardzo dokładnie obrazują zdjęcia fragmentu żużla 

pobranego z pod rusztu kotła rusztowego spalarni odpadów w Warszawie. Przedstawiona 

na rys. 7 dokumentacja zdjęciowa jest charakterystycznym przypadkiem spalania 

odpadów komunalnych, składających się z różnych gatunków morfologicznych, 

różniących się zarówno substancją organiczną jak i substancją mineralną. Również 

pomiędzy poszczególnymi strukturami morfologicznymi występują praktycznie we 

wszystkich charakterystykach mających wpływ na proces spalania.   Różnice tej, co 

pokazały zamieszczone wyniki badań, są nie tyle znaczne, że powodują trudne do 

przewidzenia skutki, wzajemnie nakładających się lub znoszących się efektów 

fizykochemicznych. Różnorodność przebiegających zjawisk podczas spalania 

poszczególnych struktur morfologicznych oraz ich przesunięcia czasowe powodują 

nakładanie się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do powstania w straty 

niecałkowitego spalania w żużlu oraz wzrostu straty kominowej spowodowanej 



niekontrolowanym przepływem „fałszywego” powietrza przez te fragmenty rusztu,  

w których nastąpiło wcześniejsze wypalenie najbardziej reakcyjnych odmian 

morfologicznych odpadów. 

  

  

 

Rys. 7. Niedopał powstały w żużlu. 

5.Wpływ spalania gazów pirolitycznych na proces wypalania odpadów. 

Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych odpadów podawanych do kotłó 

w rusztowych odbywa się w przedniej części kotła pod przednim sklepieniem, gdzie 

następuje proces suszenia i odgazowania. Przestrzeń na ruszcie, w której odbywa się ten 

proces jest uzależniony od rodzaju odmiany morfologicznej odpadów, które 

charakteryzują się odmiennymi czasami suszenia i spalania wydzielających gazów 

pirolitycznych.  Różnice te dokładnie charakteryzują zależności przedstawione na 

wykresach rys. 1 i 2. Przestrzeń na ruszcie gdzie odbywa się proces spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z różnych odmian morfologicznych odpadów jest dość 

znaczna i przykładowo przedstawiona (dla warunków eksperymentu) na wykresie rys. 8, 

wynosi około 2 min., co dla określonej prędkości przesuwu rusztu może wynieść kilka 

metrów. Na powyższej przestrzeni rusztu, jednocześnie podana mieszanina odpadów  

w czasie około 2 min będzie generowała proces spalania gazów pirolitycznych.  

Z przedstawionej na wykresie rys.7 zależności określającej temperaturę spalania gazów 

pirolitycznych w zależności od czasu trwania procesu, wynika, że w tym samym czasie  

i w tym samym miejscu na ruszcie będą się spalać gazy pirolityczne pochodzące  

z różnych odmian morfologicznych odpadów. W najkrótszym czasie w początkowej 



strefie rusztu będą się spalać się gazy pirolityczne pochodzące z tworzyw sztucznych  

i odpadów kostnych. Należy tu jednak zaznaczyć, że temperatura spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z tworzyw sztucznych jest o około 200
o
C wyższa od 

temperatury spalania gazów pirolitycznych pochodzących z odgazowania kości. 

Temperatura spalania gazów pirolitycznych pochodzących z tworzyw sztucznych wynosi 

około 1600
o
C, a pochodzących z odpadów kostnych wynosi, około 1400oC. Następna 

dalsza prawie wyodrębniona przestrzeń na ruszcie jest przyporządkowana strefie spalania 

gazów pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych, odpadów PCV, peletów  

i drewna odpadowego. Najniższą temperaturę spalania rzędu 1410
o
C osiągają gazy 

pochodzące z gumy. Temperatura spalania gazów pirolitycznych pochodzących z PCV 

wynosi około 1480
o
C, a drewna około 1550

o
C. 
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Rys. 8. Temperatury spalania gazów pirolitycznych badanych prób. 

Trzecia przestrzeń rusztu jest strefą, w której spalają się gazy pirolityczne pochodzące  

z odpadów tekstylnych, makulatury, drewna budowlanego i odpadów ściekowych. 

Temperatura spalania gazów pirolitycznych osadów ściekowych wynosi około 1390
o
C, 

makulatury około 1430
o
C, odpadów roślinnych około 1450

o
C, tekstylnych około 1480

o
C, 

drewna budowlanego około 1520
o
C, a odpadów mięsnych około 1560

o
C. 

Proces spalania gazów pirolitycznych pochodzących z różnych odmian morfologicznych 

spalających się w danej strefie rusztu jest jednorodnym procesem przebiegającym  

w mieszaninie gazów pirolitycznych pochodzących z całej grupy odpadów znajdujących 

się w danej przestrzeni rusztu. 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że podczas procesu spalania odpadów 

komunalnych w kotłach rusztowych, na ruszcie występują wyraźne trzy strefy spalania 



gazów pirolitycznych pochodzących z wyodrębnionych odmian morfologicznych 

odpadów. Strefy te są wyraźnie wyodrębnione, przesunięte w czasie i w przestrzeni. Nie 

jest to jednak podział sztywny, gdyż jest on ściśle uzależniony od zawartości wilgoci (W
r
) 

i stopnia rozdrobnienia geometrycznego i masowego. Przedstawione na wykresie rys. 7 

zależności pokazują, jakie mogą wystąpić temperatury w danej strefie rusztu i jakie 

konsekwencje mogą powodować w pozostałej części substancji organicznej  

i nieorganicznej odpadów. Z przedstawionej na rys. 7 zależności wyraźnie widać, że 

równoczesne przemiany termiczne substancji dwóch, lub większej ilości odmian 

morfologicznych odpadów o odmiennych charakterystykach fizykochemicznych  

i kinetycznych mogą powodować trudne do przewidzenia skutki, przeważnie  

o charakterze negatywnym. 

Negatywnym skutkiem takiego procesu spalania odpadów komunalnych na ruszcie jest 

zatapianie substancji palnej odpadów przez stopiona substancję mineralna popiołu. 

Wykres na rys. 7 pokazuje, że przemianę termiczną na ruszcie przechodzi jednocześnie 

odpad gumowy i odpad kostny. Temperatura spalania gazów pirolitycznych w tej strefie 

rusztu wynosi odpowiednio około 1430
o
C i 1590

o
C i jest znacznie większa od 

temperatury mięknienia (tm) i temperatury płynięcia (tp=900
o
C) popiołu pochodzącego  

z odpadów kostnych, co przedstawia wykres na rys. 5. W tym samym czasie powstaje 

karbonizat po odgazowaniu odpadów gumowych, którego czas wypalania (τk) jest 

znacznie dłuższy od czasu spalania gazów pirolitycznych, co przedstawia wykres na rys. 

3. Jeżeli ziarno karbonizatu pochodzące z gumy znajdzie się w pobliżu płynnej fazy 

popiołu pochodzącego z kości, wówczas zostanie zatopione wewnątrz powłoki żużlu. 

Proces spalania zostaje przerwany i powstaje niedopał w postaci karbonizatu składającego 

się w znacznej mierze z pierwiastka C.  Zjawisko to obrazują zdjęcia przedstawione na 

rys. 6. Powyższe zdjęcia przedstawiają fragment żużla otrzymanego ze spalania 

mieszaniny odpadów komunalnych w kotle rusztowym spalarni na „Targówku”  

w Warszawie. Przedstawiony obraz pokazuje typowy przykład historii spalania 

mieszaniny odpadów komunalnych na ruszcie. Analiza koloru warstw poszczególnych 

aglomeratów żużlowych pozwala dokładnie prześledzić historię przebiegu procesu 

spalania. Zatopiony wewnątrz karbonizat na pewno pochodził  

z odmiany morfologicznej, która uległa całkowicie procesowi odgazowania, ponieważ 

powłoka stopionego żużlu jest jednolita, bez śladów penetracji wydzielających się gazów 

pirolitycznych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zatopiony karbonizat pochodzi  

z odpadów gumowych lub z PCV. Kolor i struktura warstwy oblepiającej karbonizat 

wskazuje na odpad pochodzący z kości zwierzęcych. Dalsze warstwy spieku mogą 

pochodzić już z dowolnej odmiany morfologicznej odpadów. Analiza innych, dowolnie 

wybranych spieków, potwierdza w całej rozciągłości przytoczoną analizę i w całości ją 

potwierdza. 

Proces spalania mieszaniny odpadów komunalnych w kotłach rusztowych jest procesem 

niecałkowitego i zawsze prowadzi do niecałkowitego spalania i obecności niespalonych 

części (paliwa) odpadów z żużlu z reguły przekraczających 5% udziału masowego żużlu. 

Powstaje w ten sposób odpad, który musi być składowany na specjalnych składowiskach 



lub musi być przeznaczony do dalszej utylizacji. Wielkość niedopału w dużej mierze jest 

zależna od składu morfologicznego odpadów i może dochodzić nawet do 10%. 

6.W jaki sposób można uzyskać całkowite, zupełne oraz ekologiczne spalania 

odpadów komunalnych 

Przedstawione wyniki badań fizykochemicznych i kinetycznych wybranych- 

(podstawowych) odmian morfologicznych odpadów w sposób jednoznaczny wykazały, że 

nie można prowadzić procesu termicznej utylizacji odpadów komunalnych stanowiących 

(dowolną) mieszankę różnych struktur morfologicznych jednocześnie w czasie ciągłego 

procesu przebiegającego w jednej przestrzeni reakcyjnej. Nakładanie się procesów 

termicznych przebiegających w fazie gazowej i w fazie stałej, powoduje powstanie 

niekorzystnych zjawisk, prowadzących do powstania, z jednej strony strat  

w postaci niecałkowitego spalania fazy stałej –karbonizatu-, a z drugiej strony powstania 

niekorzystnych, z ekologicznego punktu widzenia, związków gazowych w postaci 

tlenków azotu (NOx), tlenków siarki (SOx) oraz chlorowodoru (HCl). Zjawisk tych, 

spalając odpady w kotłach rusztowych nie da się uniknąć, ponieważ są to 

charakterystyczne własności technologiczne dla tego typu układów reakcyjnych. 

Rozwiązaniem problemu jest układ ciągłego procesu termicznego, rozdzielonego 

jednocześnie  

w czasie i w przestrzeni. Układ taki powstaje wówczas, gdy proces suszenia  

i odgazowania powstaje w przestrzeni o atmosferze redukcyjnej, w której temperatura jest 

niższa od temperatury spiekania popiołu (ts). Powstałe w tej części procesu gazy 

pirolityczne odprowadzone są do przestrzeni komory spalania przy kontrolowanej 

atmosferze reakcyjnej w określonym reżimie temperaturowym, tak, aby ilość powstałych 

NOx termicznych była minimalna. W strefie suszenia i pirolizy powinna być również 

dokonana redukcja siarki i chloru zawartych w odpadach przy pomocy dodatkowo 

wprowadzonych związków wapnia (CaCO3). 

Powstały w trakcie odgazowania popiół i karbonizat powinien bezpośrednio podany być 

do tej części komory spalania, w której oddzielnie od gazów pirolitycznych, w ściśle 

określonej temperaturze przestrzeni reakcyjnej-poniżej temperatury spiekania (ts) popiołu- 

zostanie całkowicie spalony. 

Układ technologiczny gdzie proces termicznej utylizacji jest ciągły  

i przebiega przy ściśle określonych parametrach termodynamicznych  

i w określonej atmosferze gazowej w poszczególnych fazach procesu termicznej 

przemiany daje możliwość całkowitego, zupełnego i w pełni ekologicznego procesu 

spalania. Układ taki zapewnia osiągnięcie maksymalnej sprawności termicznej oraz 

optymalnego bezpieczeństwa ekologicznego. 

Tak zaprojektowany układ termicznej utylizacji odpadów komunalnych zrealizowany jest 

w układzie technologicznym typu „K”. Schemat technologiczny typu „K” przedstawiony 

jest na rys. 9. Instalacja składa się z układu przygotowania i podawania odpadów wraz  

z układem podawania katalizatora wapniowego. Proces suszenia i odgazowania 

inicjowany  



i podtrzymywany jest przez płomień paliwa wspomagającego, którego ilość jest ściśle 

uzależniona od zawartości wilgoci w podawanych odpadach, oraz zależy od ciepła 

rozkładu utylizowanej substancji. Wydzielany w trakcie odgazowania chlor i tlenki siarki 

neutralizowane są w tej fazie procesu przez gazowe tlenki wapnia powstałe w wyniku 

termicznego rozkładu CaCO3. Temperatura w obrotowej komorze suszenia i pirolizy jest 

ściśle kontrolowana i jest zawsze mniejsza od temperatury spiekania. W komorze 

obrotowej następuje rozkład substancji odpadów na gazową fazę gazów pirolitycznych  

i stała fazę karbonizatu. 

    

                                                                                                               

Rys. 9. Schemat technologiczny instalacji. 

Gazy pirolityczne odprowadzane są do komory fluidalnej, z którą bezpośrednio łączy się 

komora fluidalna. Gazy pirolityczne spalają się w górnej części komory fluidalnej  

w obecności powietrza doprowadzonego w kilku strefach tak, aby temperatura płomienia 

nie była wyższa od 1250÷1300
o
C. 

Karbonizat i popiół odprowadzane są do złoża fluidalnego, które zamyka komorę 

fluidalną od spodu. Karbonizat, popiół i materiał inertny stanowi substancję złoża 

fluidalnego. Karbonizat w złożu spala się w określonej atmosferze tlenowej przy 

określonej temperaturze kontrolowanej przez skład gazu fluidyzacyjnego i koncentrację 

karbonizatu w złożu. Warunki termiczne są zawsze takie, aby temperatura złoża nie 

przekroczyła temperatury mięknienia popiołu (tm). Gazy spalinowe na wylocie z komory 

fluidalnej i komory separacji są częściowo oczyszczone z lotnego popiołu, a całkowity 

proces dopalania ewentualnie niespalonych gazów palnych i lotnego koksiku dopalony 



jest w strefie popromiennej, płomienia olejowego lub gazowego palnika umieszczonego  

w komorze dopalania. 

W górnej części komory dopalania w strefie temperatur 950-1000
o
C wdmuchiwany jest  

w postaci fazy stałej mocznik, który daje możliwość zmniejszenia zawartości NOx  

w spalinach na wyjściu z instalacji kotłowej poniżej 100mg/um
3
. 

Osiągnięte efekty termicznej utylizacji odpadów metodami „pierwotnymi” podczas 

procesu spalania w instalacji kotłowej praktycznie w całym zakresie, spełniają normy 

emisji w fazie gazowej i stałej określone przez odpowiednie dyrektywy unijne  

i rozporządzenia krajowe. 

7.Wnioski 

1) Odmiany morfologiczne odpadów komunalnych znacznie różnią się miedzy sobą 

zarówno własnościami fizykochemicznymi, jak i kinetycznymi. 

2) Różnice we własnościach kinetycznych poszczególnych odmian morfologicznych 

odpadów uniemożliwiają ich spalanie jako mieszaniny paliwowej w kotłach rusztowych. 

3) Skład chemiczny substancji mineralnej różnych odmian morfologicznych jest na tyle 

odmienny, że utrudnia spalanie mieszaniny odpadów w kotle rusztowym z uwagi na 

temperatury spiekania popiołów przynależnych do różnych odmian morfologicznych. 

4) Spalanie odpadów komunalnych w kotle rusztowym powoduje znaczy wzrost straty 

kominowej, (Sk) i straty niecałkowitego spalania w żużlu (Snz), powodujących obniżenie 

sprawności termicznej kotła nawet o kilka procent. 

5) Znaczna zawartość części palnych w żużlu spowodowana jest zatopieniem koksiku  

w płynnym żużlu. Powoduje to powstanie żużlu o zawartości części palnych, powyżej 5%, 

który staje się odpadem przeznaczonym do składowania lub do dalszej utylizacji. 

6) Proces termicznej utylizacji odpadów komunalnych, aby był wysokosprawny 

termicznie i bezpieczny ekologicznie musi przebiegać w warunkach rozdziału w czasie  

i przestrzeni procesów termicznego rozkładu odpadów oraz spalania gazów pirolitycznych 

i karbonizatu.  
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