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OD REDAKCJI 

 
Zagadnienia racjonalizacji gospodarki energetycznej począwszy  

od procesów pozyskiwania i przetwarzania energii, zwłaszcza ze źródeł  
odnawialnych, poprzez projektowanie i budowę wysokosprawnych układów 

cieplnych, maszyn, urządzeń i systemów ich sterowania, aż do procedur 

wdrażania nowoczesnych technik eksploatacji wraz z ekologicznym  
wykorzystywaniem odpadów, szczególnie w oczyszczalniach ścieków,  
są obecnie jednymi z najistotniejszych problemów w nauce, technice  
i gospodarce.  

Doceniając wagę tych problemów, których nadrzędnym celem  
jest ochrona środowiska, a metody ich rozwiązywania mieszczą się  
w naukowym obszarze tematycznym naszego czasopisma  

Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery 

Komitet Redakcyjny ma przyjemność przedstawić Państwu kolejny,  
143 jego numer, który zawiera zrecenzowane artykuły naukowo-
techniczne oraz informacyjne nadesłane na VII konferencję  

REGOS 2013  

 Racjonalizacja Gospodarki                              

Energetycznej 

 Konferencja, organizowana cyklicznie co trzy lata, prezentuje stan 
wiedzy, kierunki rozwojowe oraz obszary zastosowań najnowszych 

technologii energetycznych.  
 Zagadnienia pozyskiwania i przetwarzania energii, a zwłaszcza tej 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, są jednymi z najistotniejszych 
współczesnych zagadnień nauki, techniki i gospodarki.  
  
 
 
 
 



 Konferencja REGOS jest forum wymiany doświadczeń specjalistów 

praktyków i naukowców w dziedzinie eksploatacji i wdrażania nowych 

rozwiązań technicznych, sprzyjających ochronie środowiska w zakresie 
obejmującym: 

 współczesne techniki badań oraz systemy oceny zasobności źródeł 
odnawialnych energii, 

 technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych, 

 systemy produkcji prądu elektrycznego i ciepła w siłowniach zasilanych 
ze źródeł odnawialnych, biopaliwami oraz paliwami z ekologicznie 
przetwarzanych kopalin, a zwłaszcza technologii obiegów  
z wykorzystaniem czynnika niskowrzącego (ORC), 

 maszyny i urządzenia oraz systemy automatyki i pomiarów  
dla „zielonej energetyki” – zagadnienia projektowania, budowy  
oraz eksploatacji, 

 ekologiczne wykorzystywanie odpadów komunalnych, jako element 
racjonalizacji gospodarki energetycznej w gminie, mieście i regionie, 

 tworzenie regionalnych, kompleksowych centrów racjonalnego 
wykorzystywania „zielonej energii” z uwzględnieniem procesów 
rozwoju lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej. 

 

 Honorowy Patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa 

Łódzkiego, Pan Witold Stępień oraz Burmistrz Miasta Uniejów, 
Pan Józef Kaczmarek.  

 Partnerem regionalnym w organizacji Konferencji został Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Świadczy to o żywym 

zainteresowaniu i wsparciu lokalnych władz dla inicjatyw wykorzystywania 

zasobów energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w regionie.  

 W ramach umowy sponsoringowej wsparcia finansowego udzieliło 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. 

 Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo Instal 
i Czysta Energia oraz portal energia-pl.pl 

Komitet Redakcyjny 
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METODY ODZYSKIWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO. 
PORÓWNANIE OBIEGU ORC I SILNIKA STIRLINGA 

 
Streszczenie: Ogromne ilości ciepła są wyrzucane do środowiska,  
jako odpady z procesów produkcyjnych. W toku wieloletnich badań 
wynaleziono kilka sposobów odzysku tego ciepła i jego zamiany  
na energię elektryczną. W niniejszym artykule porównane są dwie z nich: 
obieg ORC i silnik Stirlinga. Obieg ORC zyskuje coraz szersze 
zastosowania w energetyce, podczas gdy silnik Stirlinga jest technologią 
mało znaną. Obieg ORC ma zastosowanie przy siłowniach większej mocy, 
zaś silnik Stirlinga jest bardziej odpowiedni dla energetyki rozproszonej. 
Słowa kluczowe: silnik Stirlinga, organiczny obieg Rankine’a (ORC), 
porównanie, ciepło odpadowe.  
 

METHODS OF WASTE HEAT RECOVERY. 
COMPARISON OF ORGANIC RANKINE CYCLE  

AND STIRLING ENGINE 
 

Abstract: Huge amount of heat is dumped into environment as a waste  
of production processes. During years of research few technologies 
of recovery of this heat and converting it into electric energy were 
invented. This paper is focused on comparison of two of them: the Organic 
Rankine Cycle and the Stirling engine. Although ORC has more and more 
applications in energetics, the Stirling engine is not well known. ORC can 
be applied to power plants of higher power, the Stirling engine, on the 
other hand, is more suitable for distributed generation. 
Keywords: engine Stirling, Organic Rankine Cycle (ORC), comparison, 
waste heat. 

1. WSTĘP 

W dzisiejszych czasach rosnące zapotrzebowanie na energię oraz stale 
podnoszone wymagania odnośnie emisji substancji szkodliwych dla środowiska 
stanowią istotne wyzwania dla przemysłu energetycznego. Z drugiej strony 
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ludzkość wykorzystuje jedynie niewielką część produkowanej przez siebie 
energii, znaczna część oddawana jest do środowiska w postaci gorących 
gazów i/lub gorącej wody, innymi słowy płynów niosących znaczne ilości ciepła 
odpadowego. Wiele zakładów produkcyjnych stosuje wodę do chłodzenia 
elementów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych (np. elektrownie, 
przemysł stalowy) i w wielu wypadkach woda ta trafia do otoczenia, często 
mając temperaturę, która zaburza równowagę biologiczną w lokalnych 
ekosystemach. Układy służące do odzyskiwania ciepła odpadowego przynoszą 
dodatkowy zysk energetyczny i zmniejszają negatywny wpływ przemysłu 
na środowisko. Na rynku energetycznym pojawia się coraz więcej firm 
specjalizujących się w tworzeniu zespołów służących odzyskiwaniu ciepła 
odpadowego. 

W niniejszym referacie porównane zostaną dwie metody odzysku ciepła 
odpadowego: z użyciem obiegu ORC (Organic Rankine Cycle) i silnika Stirlinga. 

2. KLASYFIKACJA SILNIKÓW CIEPLNYCH 

Wieloletni rozwój maszyn, które miały na celu wyeliminowanie siły ludzkich 
mięśni jako źródła energii mechanicznej, zaowocował wielorakością rozwiązań 
konstrukcyjnych urządzeń, które pozyskują ową energie ze źródeł takich jak nurt 
rzeczny, wiatr czy energia cieplna uzyskana w procesie spalania biomasy  
lub paliw kopalnych. Rysunek 1 ukazuje generalny podział silników cieplnych. 
Obydwa porównywane silniki cieplne należą do grupy silników spalania 
zewnętrznego, co oznacza, że energia termiczna (cieplna) dostarczana jest  
do czynnika roboczego z zewnątrz.  Kolejny podział rozróżnia wyżej wymienione 
maszyny na tłokowe oraz turbinowe. Zarówno w silniku Stirlinga jak i w obiegu 
ORC stała ilość czynnika roboczego podawana jest różnym przemianom 
termodynamicznym mającym na celu uzyskanie energii mechanicznej. 

 
Rys. 1.  Podział silników cieplnych [źródło własne] 

Fig. 1. Classification of heat engines  
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3.  OBIEG ORC 

Pierwsze zastosowania obiegów ORC (ang. Organic Rankine Cycle) miały 
miejsce w latach 70. ubiegłego wieku. Od tego czasu poczyniono liczne 
optymalizacje. W chwili obecnej na świecie funkcjonuje wiele elektrowni 
wykorzystujących tę technologię. 

Zasada działania Organicznego Obiegu Rankine’a jest analogiczna  
do obiegu Rankine’a z tą różnicą, że ORC pracuje z czynnikiem organicznym,  
a nie, jak obieg Rankine’a, z parą wodną. W obiegach ORC używa się 
czynników organicznych o temperaturze wrzenia niższej od temperatury 
wrzenia wody, które nazywane są czynnikami niskowrzącymi. Czynnik 
wykorzystywany w obiegu musi mieć temperaturę wrzenia niższą od 
temperatury źródła górnego, a temperatura skraplania w danych warunkach 
musi być wyższa od temperatury źródła dolnego [1]. 

 
Rys. 2.  a) Obieg ORC b) Obieg ORC z rekuperatorem [1] 

Fig. 2. a) Organic Rankine Cycle b) ORC with recuperator [1] 

W parowniku dzięki wymiennikowi ciepła z górnym źródłem, czynnik roboczy 
jest podgrzewany, odparowywany i w części obiegów przegrzewany. Następnie 
czynnik o podwyższonych parametrach (ciśnienie, temperatura) oddaje energię 
rozprężając się w turbinie, generując w ten sposób energię mechaniczną, 
zamienianą następnie na energię elektryczną. Zadaniem dolnego źródła ciepła 
jest schłodzenie i skroplenie przy stałym ciśnieniu pary wykorzystanej  
w turbinie. Zadanie to realizuje się w wymienniku ciepła, który pełni rolę 
skraplacza. Źródłem dolnym może być na przykład woda o temperaturze 
niższej niż temperatura skraplania czynnika roboczego. Następnie, przy użyciu 
pompy wymusza się przepływ czynnika w kierunku wymiennika górnego źródła  
i cykl powtarza się. Przebieg całego procesu graficznie przedstawia rys. 2a.  
W przypadku obiegu ORC temperatura ośrodka gorącego jest znacznie niższa 
niż w przypadku obiegu dla pary wodnej (obiegu Rankine’a). Teoretyczny 
organiczny obieg Rankine’a składa się z następujących przemian [2, 3]: 

 
 



Adam Adamiec, Andrzej Jaeschke 
 

 

16 

 izentropowego rozprężania w turbinie, 
 izobarycznego skraplania w skraplaczu (wymienniku dolnego źródła ciepła), 
 izochorycznego pompowania kondensatu, 
 izobarycznego podgrzewania i odparowania czynnika (w wymienniku 

górnego źródła ciepła).  

Teoretyczny Organiczny Obieg Rankine’a został przedstawiony na wykresie T-s  
na rys. 3. 
W obiegu rzeczywistym przedstawione przemiany przebiegają w sposób 
nieidealny i wiążące się z nimi straty energii powodują spadek sprawności 
silnika.  

 
Rys. 3. Teoretyczny obieg ORC dla izopentanu jako czynnika roboczego [4] 

Fig. 3. Theoretical Organic Rankine Cycle for isopentane [4] 

W ciągu ostatnich 30 lat trwają ciągłe prace nad podniesieniem sprawności 
obiegu ORC. Jednym z ich efektów jest Organiczny Obieg Rankine’a  
z rekuperatorem. W silniku opartym na tym rozwiązaniu wymiennik odzyskuje 
ciepło z czynnika między turbiną a skraplaczem i oddaje je czynnikowi między 
pompą, a parownikiem (rys. 2b). Rozwiązanie to znacznie podnosi sprawność 
obiegu [1]. 
W przypadku obiegu ORC szczególnie istotne dla sprawności jest odpowiednie  
dobranie czynnika roboczego do danego zastosowania. Istnieje bardzo 
wiele czynników roboczych używanych w obiegach ORC. Charakterystyki 
przykładowych czynników roboczych przedstawione są na wykresie T-s na 
rys. 4 (wraz z wykresem dla wody, dla porównania). Istotna przy doborze 
czynnika roboczego jest również stabilność chemiczna przy najwyższej 
temperaturze w obiegu. Wadą większości czynników ORC jest ich szkodliwy 
wpływ na środowisko i podzespoły realizujące obieg.  
Silniki oparte na obiegu ORC, jako silniki spalania zewnętrznego o obiegu 
zamkniętym, znajdują szereg zastosowań przy generacji i kogeneracji energii 
elektrycznej. Do najczęstszych zastosowań należą: zastosowania geotermalne, 
wykorzystanie ciepła odpadowego oraz termiczne elektrownie słoneczne. 



Metody odzyskiwania c iepła odpadowego. . .  
 

 

17 

 
Rys. 4.  Diagram T-s dla przykładowych czynników ORC i wody [4] 

Fig. 4. T-s diagram for examplary ORC fluids and water [4] 
 

Układy ORC są szeroko wykorzystywane w energetyce, coraz częściej także  
do odzysku ciepła odpadowego. Przykładem istniejącego zastosowania 
komercyjnego jest instalacja ORC w zakładach energetycznych miasta Kempen 
(Niemcy). Zastosowano tam agregat Turboden 6 HR o wyjściowej mocy 
elektrycznej 528 kW. Temperatury górnego i dolnego źródła to odpowiednio: 
310OC i 85O

C. Sprawność ogólna obiegu wynosi: 17,6% [5].  

4. SILNIK STIRLINGA 

Silnik Stirlinga wynaleziono i opatentowano w pierwszej połowie XIX wieku. 
Początkowo miał konkurować z maszyną parową, lecz po przegranej  
ze względu na technologie wykonania, używane ówcześnie materiały oraz 
konieczność rozruchu został zapomniany aż do połowy XX wieku. Wtedy 
zaczęto interesować się wysokosprawnymi technologiami pozyskiwania energii 
mechanicznej oraz unikalnymi własności eksploatacyjnymi.  
Silnik Stirlinga to tłokowy silnik cieplny spalania zewnętrznego. Charakteryzuje 
się zamkniętym obiegiem czynnika roboczego, do którego cykliczne dostarczane 
i odprowadzane jest ciepło. Dzięki możliwości dostarczania ciepła z zewnątrz  
do czynnika roboczego możliwe jest zasilanie ciepłem z dowolnego źródła,  
np.: energią słoneczną, wód geotermalnych, czy energią odpadową pochodzącą 
z procesów technologicznych [6,7,8]. 

W literaturze [6] rozróżnia się trzy podstawowe typy silników Stirlinga  
ze względu na ich budowę: alfa, beta i gamma. W podstawowej konfiguracji 
silnik typu alfa składa się z dwóch cylindrów o różnej temperaturze (ciepłego  
oraz zimnego). Są one połączone ze sobą zasobnikiem ciepła zwanym 
regeneratorem. W cylindrach poruszają się tłoki sprzęgnięte układem korbowym 
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pozwalającym realizować wyprzedzenie cyklu ruchu tłoka w cylindrze ciepłym  
o około ¼ w stosunku do tłoka w cylindrze zimnym (rys. 5). 

 
 

Rys. 5.  Schemat budowy silnika Stirlinga typu alfa, beta i gamma [6] 

Fig. 5. Schema of the alpha, beta and gamma Stirling engine types [6] 

W silnikach typu beta i gamma wyróżnia się dwa podstawowe elementy: tłok 
roboczy oraz wypornik. Wypornik W pełni rolę elementu mającego na celu 
przemieszczanie czynnika roboczego pomiędzy przestrzeniami, w których 
dochodzi do wymiany ciepła (rys. 5). Ponadto istnieje wiele klasyfikacji silników 
Stirlinga, między innymi ze względu na różnice konstrukcyjne. 

Obiegiem teoretycznym dla tego silnika jest obieg Stirlinga, składa się  
on z czterech kolejnych przemian: 1-2 sprężania izotermicznego,  
2-3 izochorycznego ogrzewania, 3-4 izotermicznego rozprężania oraz 4-1 
izochorycznego rozprężania (rys. 6). 

 
Rys. 6.  Obieg Stirlinga [6] 

Fig. 6. Stirling cycle [6] 
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Obieg Stirlinga tworzą dwie izotermy i dwie izochory, co czyni go najbardziej 
zbliżonym ze znanych, do obiegu Carnota.  
Analiza parametrów termodynamicznych gazu roboczego w zbudowanych dotąd 
silnikach cieplnych wykazała brak możliwości technicznej realizacji Obiegu 
Stirlinga, przede wszystkim ze względu na ciągły ruch elementów silnika.  
Za obieg porównawczy dla silników Stirlinga przyjąć można obieg Rallisa,  
który w odróżnieniu od obiegu Stirlinga składa się z sześciu przemian,  
gdzie regeneracja ciepła odbywa się w czasie realizacji przemian izochorycznej 
oraz izobarycznej (rys. 7). 

 
Rys. 7.  Obieg Rallisa [6] 

Fig. 7. Rallis cycle [6] 

 

 
Rys. 8.  Wpływ stopnia sprężania na sprawność oraz jednostkową pracę teoretyczną 

obiegu Stirlinga 

Fig. 8. The effect of compression ratio on the efficiency and the theoretical work 
of Stirling cycle 



Adam Adamiec, Andrzej Jaeschke 
 

 

20 

Na podstawie obliczeń dla obiegu Stirlinga uzyskano wykres prezentujący wpływ 

stopnia sprężania na prace teoretyczną i sprawność jednostkową przy 

założonych różnych sprawnościach regeneratora (rys. 8).   
Omawiając zasadę dziania silnika Stirlinga najlepiej przedstawić ją na 

przykładzie silnika typu alfa. Rysunek 9 przedstawia rysunki poszczególnych 
faz pracy silnika.  Na rysunku a) cały czynnik roboczy znajduje się w cylindrze 
ciepłym H gdzie następuje jego podgrzanie. W wyniku podgrzewania czynnika 
dochodzi do wzrostu ciśnienia panującego w cylindrze. Powoduje to ruch tłoków, 
a tym samym zwiększenie przestrzeni roboczej. Rysunek b) prezentuje druga 
fazę pracy silnika, w której większość czynnika roboczego znajdująca się 
w części gorącej silnika H przepływa do  części zimnej K nagrzewając wkład 
regeneratora R. Koło zamachowe gwarantuje dalszy obrót wału korbowego 
i ruch tłoków w cylindrach. Rysunek c) przedstawia stan, w którym większość 
czynnika roboczego znajduje się w cylindrze zimnym K. Chłodzenie czynnika 
powoduje spadek ciśnienia i  prowadzi do ruchu tłoka po stronie zimnej w górę. 
Rysunek d) przedstawia ostatnią fazę pracy sinika, w której w wyniku ruchu tłoka 
po stronie zimnej w górę, czynnik roboczy przepływa przez regenerator R 
do części gorącej silnika H. Ciepło zgromadzone we wkładzie regeneratora 
jest oddawane do czynnika. W chwili gdy większość czynnika znajdzie się 
po stronie gorącej H, cykl zaczyna się od początku. 

 
Rys. 9.  Fazy pracy silnika Stirlinga 

Fig. 9. Phases of the Stirling engine 

Silnik Stirlinga znajduje obecnie coraz szersze zastosowania jako agregat 
kogeneracyjny oraz jako agregat prądotwórczy zasilany odnawialnymi źródłami 

energii, takimi jak energia słoneczna czy biomasa. Zastosowanie Silnika 
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Stirlinga jako agregatu pozyskującego energię elektryczną z ciepła odpadowego 

znajduje się jak dotąd w fazie eksperymentalnej. Ze względu na zróżnicowany 
charakter źródeł nie można określić typowej sprawności takiego układu. 

5. PORÓWNANIE 

Porównując silnik Stirlinga i obieg ORC można odnieść wrażenie,  
że są to maszyny bardzo podobne co do zasady działania. Główne różnice 
wynikają z użytego medium, które w obiegu ORC ulega przemianie fazowej 
w przeciwieństwie do silnika Stirlinga. Wynikającą z tej własności zaletą silnika 
Stirlinga jest możliwość stosowania go w szerokim zakresie temperatur źródeł 
zarówno górnych jak i dolnych. Obieg ORC dzięki wysokiemu stopniowi 
podobieństwa do obiegu Rankine’a posiada większość jego zalet oraz wad 
dodatkowo uwzględniając specyfikę innego czynnika roboczego. Silnik Stirlinga 
ze względu na ograniczoną objętość czynnika roboczego oraz jego przepływ 
zwrotny charakteryzuje się skomplikowaną konstrukcją wymienników ciepła  
o stosunkowo dużej wadze.  Podstawowe cechy prezentowanych rozwiązań 
zostały zestawione w Tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie cech silnika Stirlinga i obiegu ORC 
Table 1. Comparison of features of the Stirling engine and Organic Rankine Cycle 

 Silnik Stirlinga Obieg ORC 

Zalety 

 Prosta konstrukcja 
 Niska emisja hałasu 
 Prosta obsługa 
 Nietoksyczny czynnik 

roboczy 
 Szerokie możliwości 

zastosowania 
 Kompaktowa budowa  

 Znana, zoptymalizowana 
technologia z wieloma 
zastosowaniami komercyjnymi 

 Szerokie możliwości 
zastosowania 

 Szeroki wybór czynników 
roboczych 

 Bardzo elastyczny w stosunku 
do zmian obciążenia 

Wady 

 Stosunkowo duża masa 
na moc jednostkową 

 Wysoki koszt produkcji 
 Urządzenie 

wysokociśnieniowe 
(min. 40 bar) 

 Hel jako czynnik roboczy  
 Mało elastyczny w 

stosunku do zmian 
obciążenia 

 Czynnik roboczy szkodliwy 
dla środowiska i układu 

 Skomplikowany układ 
(rurociągi, wymienniki ciepła) 

 Problem ze stabilnością 
chemiczną czynnika 

 Wymaga częstego i 
kosztownego serwisowania  

 

Typowy zakres 
mocy [7] 1-200 kWel 200-2000 kWEl 
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6. WNIOSKI 

Odzyskiwanie ciepła odpadowego i jego konwersja na energię elektryczną 
stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej energetyki. Dwie technologie 
odzysku tego ciepła, które zostały wytypowane do porównania w tym artykule 
stwarzają możliwość efektywnego jego wykorzystania do produkcji energii 
elektrycznej. Najważniejszym wnioskiem płynącym z porównania jest fakt,  
że obieg ORC jest bardziej właściwy dla zastosowań większej skali, zaś silnik 
Stirlinga dla energetyki rozproszonej. Technologia ORC jest w chwili obecnej 
znacznie szerzej używana do odzysku ciepła odpadowego niż silnik Strilinga. 
Dalsze udoskonalanie obu technologii i ich coraz szersze zastosowanie we 
współczesnej energetyce wydają się słusznym kierunkiem rozwoju.  
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POMIARY DRGAŃ PRZY UŻYCIU NIESTACJONARNEGO 
SYSTEMU MONITORINGU TURBIN WIATROWYCH 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono pomiary drgań uzyskane 
z mobilnego systemu monitoringu turbin wiatrowych. Przedstawiono 
problem drgań oraz ich wpływu na okolicznych mieszkańców. 
Przedstawiono niektóre wyniki pomiarów przeprowadzonych w Polsce 
w roku 2012. 

Słowa kluczowe: wiatr, turbiny, drgania, pomiary.  
 

VIBRATION MEASUREMENTS OF WIND TURBINES USING 
MOBILE MONITORING SYSTEM  

 
Abstract: Vibrations measurements of wind turbines using mobile 
monitoring system are presented. In this paper the problem of vibrations 
and their influence on local residents is described. Some results of the 
field research which took place near wind farm in Poland in 2012 are 
presented. 

Keywords: wind, turbines, vibration, measurements. 

1. WPROWADZENIE 

Współcześnie w Europie oraz świecie następuje szybki wzrost 
wykorzystania energii odnawialnych. Wykorzystanie wiatru jest jednym 
z podstawowych sposobów pozyskiwania energii znanym od dawna. 
W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost ilości turbin wiatrowych, przy czym 
często grupowane są one w postaci farm wiatrowych. Nadaje to nowy, większy 
wymiar wynikających z tego problemów. Wiele krajów europejskich intensywnie 
inwestuje w ten rodzaj uzyskiwania energii [1], aby zrealizować wiążące je 
umowy wynikające z konieczności obniżenia emisji dwutlenku węgla. 
Uzyskiwane moce z energii wiatru są coraz większe i współcześnie dochodzą do 
kilkuset MW (np. system London Array o mocy 630 MW [2]). W Polsce skala 
wykorzystania energii wiatru jest aktualnie mniejsza, ale jest to dziedzina 
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szybko rozwijająca się. Wynika to również z faktu, że rządy wielu krajów 
wspomagają finansowo (lub tworzą ułatwienia) dla podmiotów działających w tej 
branży. W wielu przypadkach można uzyskać refundację na poziomie od 40 do 
80% kosztów instalacji, np. dla przypadku turbin wiatrowych o małej mocy [3]. 
Farmy wiatrowe powstają zarówno na morzu jak i na lądzie, przy czym 
obserwuje się również zjawiska negatywne budzące sprzeciwy społeczeństwa. 
Drgania towarzyszące pracy turbin wiatrowych są jednymi z takich negatywnych 
skutków wykorzystania energii wiatru, obok emitowanego hałasu, efektów 
optycznych cienia i odbłysków światła oraz promieniowania elektromagne-
tycznego. 

Celem określenia poziomów drgań stosowane są systemy monitoringu 
i kontroli, zarówno stacjonarne jak i mobilne. W niniejszym artykule opisano 
wyniki pomiarów uzyskanych przy użyciu jednego z takich systemów 
oraz przedstawiono część z nich. Ponieważ zjawiska kontrolno-pomiarowe 
oraz monitoringu samych urządzeń, zamontowane w konstrukcji maszyn, 
są doskonale rozpoznane w literaturze i były wielokrotnie opisywane, 
w niniejszym artykule opisane są badania przeprowadzone u podstaw oraz 
w pewnych odległościach od turbin wiatrowych w gospodarstwach okolicznych 
mieszkańców.  

2. DRGANIA TOWARZYSZĄCE PRACY TURBIN WIATROWYCH 

Drgania maszyn i urządzeń są zjawiskiem niekorzystnym i powodują 
niepożądane straty energii oraz uszkodzenia. Głównie są spowodowane 
niewyważeniem elementów wirujących i w przypadku turbin wiatrowych może to 
dotyczyć zarówno generatorów, wirników, wałów napędowych oraz innych 
zastosowanych systemów. W wielu przypadkach bardzo duży wpływ na poziom 
drgań mają również zjawiska aerodynamiczne przy opływie łopat turbiny 
wiatrowej, nie tylko w postaci spływających wirów, ale również w profilowych 
warstwach przyściennych [4]. Systemy monitoringu najczęściej analizują 
drgania zagrażające bezpośrednio konstrukcji turbiny wiatrowej oraz jej 
poszczególnym elementom i praktycznie większość technicznych pozycji 
literaturowych jest poświęcona tylko temu zagadnieniu. Tym nie mniej coraz 
więcej ukazuje się pozycji literaturowych, również w Polsce, opisujących 
zjawiska negatywne [5], [6], [7]. 

W niniejszym artykule główny nacisk jest położony na drgania odbierane 
w pewnej odległości od turbin wiatrowych i mogące mieć wpływ na ludzi. 
Ponieważ najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzkiego są drgania o bardzo 
niskich częstotliwościach (od kilku do kilkudziesięciu Hz [8]) poświęca się im 
najwięcej uwagi. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami wyróżnia się trzy progi 
wrażliwości na ekspozycję drganiową: I – próg odczucia, II – próg dokuczliwości 
oraz III – próg wytrzymałości. Normy opisujące te zagadnienia bazują głównie 
na ustaleniach Międzynarodowej Organizacji Standardów – ISO-2631 [9]. 
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3.  SYSTEM POMIAROWY I WYBÓR PUNKTÓW TESTOWYCH 

Pomiary zostały przeprowadzone na terenie Polski przez grupę badawczą, 
w której uczestniczył jeden z autorów [10]. Oddzielnie przebadano poziomy 
drgań dla poszczególnych turbin wiatrowych, w następnej kolejności wykonano 
serie testów badawczych w wyznaczonych domostwach, znajdujących się 
w pobliżu omawianych urządzeń. 

W przypadku pomiarów wibracyjnych istotnym czynnikiem jest 
odpowiednie umiejscowienie stacji monitorującej względem punktu 
poddawanego pomiarom. Podczas przeprowadzonych testów najistotniejszym 
faktem było zarejestrowanie wibracji całej konstrukcji elektrowni wiatrowej, 
jak również gruntu w jej najbliższym otoczeniu. Miejsca pomiarów były 
identyczne dla każdego testu aby nie zaniżać jakości uzyskiwanych wyników, 
a także celem uproszczenia procesu przetwarzania danych. Stacje monitorujące 
zostały umieszczone w specjalnych obudowach na betonowym fundamencie, 
tuż przy turbinie wiatrowej. Urządzenia te były wyposażone w poziomnice celem 
odpowiedniego ustawienia względem gruntu. Posiadały również regulowane 
podstawki antypoślizgowe, aby, w czasie przeprowadzania testów badawczych, 
zapobiec przesunięciu sprzętu pomiarowego pod wpływem wiatru. Urządzenia 
nie były przytwierdzanie klejem, ani żadnym dodatkowym spoiwem do podstaw 
turbin wiatrowych, jak również nie były mocowane. 

Podczas monitorowania poziomu drgań w domostwach wykorzystano ten 
sam typ urządzeń monitorujących. Zdecydowano też, że pomieszczenie 
poddane badaniu powinno spełniać kilka warunków, które miały zapewnić jak 
najbardziej dokładne wyniki. Pierwszym warunkiem był fakt, że badane 
pomieszczenie powinno znajdować się na parterze, na wysokości zbliżonej do 
tej, na której przeprowadzono badania turbin wiatrowych. Dodatkowo wybrane 
pomieszczenia miały podłogę wykonaną z płytek ceramicznych (równa 
powierzchnia) lub posiadały betonową wylewkę (bardzo podobne podłoże jak 
podczas wykonywania pomiarów przy turbinach wiatrowych). Ostatnim, 
najważniejszym warunkiem był fakt, że pomieszczenie to nie było używane 
podczas godzin wieczornych i nocnych, ani nie pracowały tam żadne urządzenia 
wytwarzające dodatkowe drgania, które mogłyby wpłynąć na wyniki 
przeprowadzonych testów badawczych. 

Pomiary przeprowadzono przy użyciu akcelerometrów PCB 356B18 (PCB 
Piezotronics) o masie 35 g. Podczas badań turbin wiatrowych przeprowadzone 
pomiary obejmowały zakres od 0.63 Hz do 2 kHz.  

4. WYNIKI POMIARÓW 

Przykładowe wyniki dla jednej z badanych turbin wiatrowych o mocy 2 MW 
przedstawiono na Rys. 1. Dla pozostałych maszyn wyniki miały podobne 
przebiegi. 
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W przedstawianym przypadku składowa x odpowiada kierunkowi na wprost 
napływającego wiatru, składowa y odpowiada kierunkowi prostopadłemu do 
kierunku wiatru, natomiast składowa z odpowiada kierunkowi pionowemu. 

Dla przypadku pomiarów bezpośrednio u podnóża turbiny, z wykresów dla 
trzech składowych drgań, jest widoczne, że największe amplitudy występują 
w kierunkach x oraz y i są one poza zakresem bardzo niskich częstotliwości. 
Jedynie dla składowej pionowej z występują drgania o niskich częstotliwościach 
(w tym przypadku 20 Hz), ale są one o kilkakrotnie mniejszej amplitudzie niż dla 
pozostałych składowych. Podczas pomiarów średnia prędkość obrotowa wirnika 
turbiny wynosiła 10.6 obr/min. 

Porównanie wypadkowych poziomów drgań dla wybranych 13 turbin 
wiatrowych przedstawiono na Rys. 2. Podczas pomiarów prędkości wiatru były 
w granicach 13-26 km/h [10]. Łączny czas trwania pomiarów wynosił 21 godzin. 
Jak można zaobserwować mierzone wartości dla poszczególnych turbin 
wiatrowych mogą się różnić kilkakrotnie i każdy przypadek należy rozpatrywać 
indywidualnie. 

Wstępne pomiary przeprowadzono w 26 wyznaczonych domostwach. 
Do badań poziomu drgań w indywidualnych domostwach ostatecznie 
wyznaczono 8 punktów pomiarowych. Mieściły się one wewnątrz budynków, 
w pomieszczeniach mieszkalnych. Pomiary, w zależności od możliwości, 
monitorowano w czasie od 4 do 20 godzin dla każdego domu.  

Podczas badań poziomu drgań w domostwach przeprowadzone pomiary 
obejmowały zakres od 0.63 Hz do 800 Hz. Niezależnie od przeprowadzanych 
testów druga grupa przeprowadzała test i badania medyczne mieszkańców 
(nie będące tematyką tego artykułu). 

Przykładowe wyniki dla jednego z domostw przedstawiono na Rys. 3. 
Ten przypadek jest szczególny gdyż domostwo znajduje się w odległości 
najmniejszej z badanych przypadków, zaledwie 300 m od turbiny wiatrowej. 
Pozostałe testowane domostwa znajdywały się w większych odległościach, 
w większości do 1.2 km. W danym przypadku, jeżeli występują jakiekolwiek 
uciążliwości wywoływane drganiami maszyn, powinno to być najbardziej 
widoczne. Pomiary przeprowadzano w godzinach wieczornych i nocnych, celem 
wyeliminowania wpływu innych czynników na wyników pomiaru, np. pracy 
maszyn rolniczych w pobliżu. Składowa x odpowiada kierunkowi zachodniemu, 
y południowemu, natomiast składowa z jest pionowa. 

Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że w zakresie bardzo 
niskich częstotliwości (a więc szczególnie szkodliwych dla człowieka) zmierzone 
wartości są małe.  Jednakże amplituda jednej ze składowych drgań (w kierunku 
x) dla częstotliwości 100 Hz, jest kilkakrotnie większa od drugiej, co jest 
zastanawiające z uwagi na fakt, że takiej składowej nie zaobserwowano 
podczas badań bezpośrednio u podstawy turbiny wiatrowej. Drgania w kierunku 
pionowym, zgodnie z oczekiwaniami były znacznie mniejsze od pozostałych. 
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Rys. 1. Poziomy składowych drgań wzdłuż głównych osi turbiny 

Fig. 1. Levels of vibrations components along main axes of a turbine 
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Rys. 2.  Porównanie poziomów drgań dla wybranych 13 turbin wiatrowych 

Fig. 2. Comparison of the vibration levels for chosen 13 wind turbines 
 

. 
Na Rys. 4, celem porównania, przedstawiono ogólne poziomy drgań 

pomierzone w innych domostwach. Poszczególne domostwa (oznaczone na 
rysunku numerami od 1 do 8) były w różnych odległościach od najbliższej 
turbiny wiatrowej, przy czym na podstawie uzyskanych danych nie można 
wyprowadzić zależności o spadku poziomu drgań w zależności od odległości od 
turbiny. Omawiane domostwo, znajdujące się w odległości 300 m od turbiny 
wiatrowej, ma numer 1, a np. 5 domostwo było w odległości 900 m od turbiny. 
Z kolei domostwo nr 3 było najbardziej oddalone gdyż o 3 km, a pomiary nie 
wykazały najniższego poziomu drgań. Domostwa nr 4 oraz 8, w których 
zarejestrowano najniższe poziomy drgań, były w odległościach zaledwie 700 m 
od najbliższych turbin. Biorąc pod uwagę, że turbiny były tej samej mocy, 
przedstawione wyniki wskazują na duża niejednoznaczność omawianego 
zagadnienia i złożoność problemu, na jaki napotyka się badacz. Naj-
prawdopodobniej jedynym rozwiązaniem byłoby stworzenie regularnej siatki 
punktów pomiarowych terenie, odpowiednio zagęszczonych. Dodatkowo przy 
analizie należałoby uwzględnić wiele dodatkowych elementów jak np. skład 
podłoża, ukształtowanie terenu, wzajemne wpływy turbin wiatrowych na siebie, 
efekty dodatkowych drgań wywoływanych opływem łopat [11] itp. Niestety 
zwiększa to nie tylko czasochłonność i koszty finansowe badań, ale również 
bardzo znacząco komplikuje późniejszą analizę uzyskanych wyników. Tym nie 
mniej tylko takie kompleksowe badania są w stanie dać satysfakcjonującą 
odpowiedź odnośnie wpływu drgań turbin wiatrowych na najbliższą okolicę. 
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Rys. 3. Poziomy składowych drgań zmierzonych w najbliższym domostwie 

Fig. 3. Levels of vibrations components measured in a nearby household  
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Rys. 4. Porównanie poziomów drgań dla wybranych domostw 

Fig. 4. Comparison of the vibration levels for chosen households 
 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

Energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii poświęca się 
w obecnych czasach dużo uwagi. Turbiny wiatrowe stały się bardzo atrakcyjną 
metodą, m.in. z powodu zachęt rządów państw. Jednakże daje się 
zaobserwować nienadążanie rozwiązań prawnych oraz odpowiednich norm 
dających ochronę ludziom zamieszkującym okolice farm wiatrowych, w tym 
również w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludzi i zwierząt zamieszkujących 
w pobliżu. Zgodnie z różnymi wytycznymi, oraz na podstawie bezpośrednich 
badań, zaleca się aby odległość domostw od turbin wiatrowych była nie 
mniejsza niż 1600-3200 m, w zależności o mocy i wysokości zainstalowanej 
turbiny. Niestety, często spotyka się przypadki, w których odległości są mniejsze 
niż zalecane. Przypadki tego typu są nagłaśniane w mediach i tworzą 
niekorzystny odbiór społeczny. Problem będzie narastał gdyż zaczynają być 
wdrażane programy umieszczania turbin wiatrowych (na razie małych mocy) 
w środowiskach miejskich. W tym przypadku problem będzie narastał gdyż 
drgania wywołane takimi turbinami wiatrowymi będą bezpośrednio oddziaływać 
na konstrukcje budynków. 

W omawianym przypadku badania przeprowadzono w środowisku wiejskim. 
Jak można zaobserwować na podstawie uzyskanych wyników, zmierzone 
wartości drgań dla poszczególnych turbin wiatrowych (u ich podstaw) mogą się 
różnić kilkakrotnie i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Trudno 
na podstawie przeprowadzonych badań doszukać się negatywnego wpływu 
turbin wiatrowych na zdrowie ludzi i zwierząt. Należy również uczciwie przyznać, 
że z różnych powodów, część wyników może być obarczona trudną do 
określenia niepewnością, niezależną od strategii i metodyki badań. Nie zawsze 
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można oszacować wszystkie potencjalne przyczyny bazując tylko na metodach 
statystycznych (niepewności typu A) oraz niepewnościach innego rodzaju, 
np. użytej aparatury pomiarowej (niepewności typu B). Dodatkowo należy 
uwzględnić fakt, że pomiary powinny być przeprowadzone głownie przy 
optymalnej pracy turbin co nie zawsze było możliwe do spełnienia. Problemem, 
na który natknięto się również w badaniach była tez niestabilność pracy 
mierzonych obiektów. Tym nie mniej wykazano, że powinny powstać dodatkowe 
wytyczne i dokładniejsze normy odnoszące się do badanych zjawisk, tym 
bardziej, że w omawianym przypadku zaobserwowano drgania, które wg 
okolicznych mieszkańców, źle wpływały na ich stan zdrowia, podczas gdy 
bezpośrednie systemy monitoringu wykazywały dobry stan techniczny urządzeń. 
Dodatkowe testy psycho-fizyczne, którym poddano mieszkańców, potwierdziły 
te obserwacje. W niektórych przypadkach dopatrzono się wczesnych stadiów 
syndromu turbin wiatrowych, co potwierdzałoby badania przedstawione przez 
innych badaczy [12]. Zdaniem autorów, dodatkowe badania przeprowadzone 
przez innych badaczy oraz w innych porach roku są wskazane. 

W przyszłości, celem przeprowadzenia dokładnej analizy omawianego 
zagadnienia, zaleca się badania dla przypadków dłuższych czasów ekspozycji 
i monitoringu omawianych zjawisk, mierzonych dniami lub nawet tygodniami. 
Ogólnie wynika też potrzeba znalezienia metod do optymalnego rozmieszczania 
poszczególnych turbin wiatrowych, odpowiedniego ich rozproszenia w terenie 
w zależności od ukształtowania danego terenu. Może to również spowodować 
wzajemne niwelowanie się ujemnych skutków pojedynczych turbin wiatrowych, 
np. wzajemne wytłumianie drgań. Podstawowym kryterium jednak zawsze 
będzie odległość do najbliższych gospodarstw domowych. 

Tak, jak już wcześniej wspomniano, występuje tutaj duża złożoność 
problemu. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami jedynym rozwiązaniem 
byłoby stworzenie siatki, odpowiednio zagęszczonych terenowych punktów 
pomiarowych. Uwzględnienie dodatkowych czynników zwiększa czasochłonność 
i koszty badań, ale jest jedynym rozwiązaniem omawianego zagadnienia. 

Podsumowując należy stwierdzić, ze nie należy pochopnie rezygnować 
z wykorzystania energii wiatru. Ciągle trwają prace badawcze nad 
udoskonalaniem konstrukcji turbin wiatrowych oraz polityka wielu państw sprzyja 
wykorzystywaniu tej formy energii. Zagadnienie to jest szczególnie aktualnie 
w Polsce, szczególnie w perspektywie rozwoju energetyki i zamierzeń odnośnie 
roku 2020. 
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ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY W ASPEKCIE 
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII I ŚRODOWISKA 

 
Streszczenie: Rozwój świadomości ekologicznej oraz podniesienie 
poziomu wiedzy o odnawialnych źródłach energii możliwe jest tylko 
poprzez promocję nowoczesnych i profesjonalnie przygotowanych 
rozwiązań oraz ich praktyczne wdrożenie na szczeblu lokalnym. 
W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę regionalnych centrów 
racjonalnego wykorzystywania lokalnych zasobów energii ze źródeł 
odnawialnych oraz ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.  

Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, energia ze źródeł 

odnawialnych. 
 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT 
IN THE CONTEXT OF RATIONAL USE OF ENERGY 

AND ENVIRONMENT  
 

Abstract: The development of ecological awareness and increasing 
the level of knowledge about renewable energy is only possible through 
the promotion of modern and professionally designed solutions and their 
practical implementation at the local level. In this paper an analysis 
of regional centers of the rational use of local renewable energy sources 
and their impact on socio-economic development of the region.  

Keywords: socio-economic development, renewable energy sources. 

1. ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY 

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy jest procesem wielopłaszczyznowym 
i ma wymiar lokalny. Rozwój ten powinien odbywać się z uwzględnieniem 
właściwych dla danej gminy potrzeb i dotyczyć wszystkich dziedzin życia 
społecznego. W analizie rozwoju społeczno-gospodarczego obecne są różnego 
typu charakterystyki czynników determinujący, a duża ich różnorodność 
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i złożoność powoduje, że trudno wprowadzić ich klasyfikację. Wg publikacji 
Paryska [3] rozwój i przekształcenia strukturalne polskich miast zależą od wielu 
czynników, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy: endogeniczne 
(czynniki rozwoju) i egzogeniczne traktowane, jako uwarunkowania rozwoju. Do 
czynników endogenicznych należą: – transformacja systemowa, – przemiany 
demograficzne i społeczne, – lokalne warunki rozwoju, – urbanizacja. W grupie 
czynników egzogenicznych znajdują się: – globalizacja, której efektem jest 
napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, internacjonalizacja gospodarki 
związana z powstawaniem i rozwojem firm globalnych i globalizacja życia 
społecznego, – metropolizacja miast, – przemiany poindustrialne, – integracja 
europejska. Literatura naukowa podaje wiele sposobów wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego w skali lokalnej [1].  

2. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM i ENERGIĄ W ASPEKCIE ROZWOJU 

GMINY  

Wśród zadań, którymi musi zająć się gmina, najczęściej wymienia się 
ochronę środowiska, gospodarkę komunalną, lokalne drogi i transport, ochronę 
zdrowia, oświatę, kulturę, handel itd. Szczególnie ważnym aspektem polityki 
miast i gmin jest ich zrównoważony rozwój, który zawiera w sobie szereg 
elementów, takich jak rozwój ekologiczny, ekonomiczny, energetyczny itp. 
Instrumentem decyzyjnym dla polityki środowiskowej i energetycznej na 
szczeblu gminy bądź regionu jest Lokalne Planowanie Energetyczne (LEP –
Local Energy Planning). Proces LEP koncentruje się na celach, które wynikają 
z analizy aktualnej sytuacji oraz potrzeb identyfikowanych w efekcie 
współdziałania zarówno decydentów, odbiorców jak i producentów energii. Cele 
te stanowią punkt wyjścia w relacji: Cele – Program – Technologie, która na 
rysunku nr 1 ilustruje proces wdrażania technologii na poziomie lokalnym. 

Jednym z przykładów prawidłowego zarządzanie środowiskiem i energią 
jest projekt dotyczący zarządzania energią w gminach, tytuł projektu: MODEL – 
"Management of Domains Related to Energy in Local Authorities" („Zarządzanie 
energią przez władze lokalne”) [5]. Głównym celem projektu było stworzenie 
wzorcowych, „MODELowych” gmin, w których podejmowanie są działania 
polegające na właściwym zarządzaniu energią, wdrożeniu wieloletnich planów 
energetycznych, podejmowaniu inicjatyw służących komunikacji ze 
społecznością itp. Projekt ten dofinansowany został w ramach Programu 
Inteligentna Energia dla Europy oraz z ADEME – francuskiej Agencji 
Środowiska i Zarządzania Energią. 

3.  RACJONALNE WYKORZYSTANIE ENERGII I ŚRODOWISKA 

W WYBRANYCH GMINACH 

Właściwe wykorzystanie źródeł energii jest poważnym problemem w wielu 
krajach, a realizacja tego wyzwania umożliwiłaby lepsze wykorzystanie 
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surowców energetycznych oraz poprawiłaby stan środowiska naturalnego. 
Dlatego też wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych stało się ważnym 
celem Unii Europejskiej, szczególnie w rejonach charakteryzujących się 
wysokim bezrobociem nowe, przyjazne środowisku technologie dają wiele 
możliwości dla powstawania nowych miejsc pracy. W kolejnych podrozdziałach 
przytoczono przykłady racjonalnego wykorzystania energii i środowiska 
w wybranych gminach, które są ilustracją tzw. „dobrych praktyk” spełniających 
wymagania określone w dwóch pierwszych rozdziałach. 

 

 

Rys. 1. „Cele – Program – Technologie” w zakresie zarządzania środowiskiem i energią 

Fig. 1. "Purpose – program – technologies" in environmental management and energy 

3.1. Promowanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie 
     gminy Uniejów  

Uniejów to miasto położone w północno-zachodniej części województwa 
łódzkiego, w powiecie poddębickim; jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy 
Uniejów. Jednym z wartościowszych zastosowań odnawialnych źródeł energii 
jest realizowane przez spółkę „Geotermia Uniejów” ogrzewanie miasta 
z wykorzystaniem wód geotermalnych. Ciepłownia geotermalna połączona 
z olejową kotłownią szczytową zaopatruje w ciepło do ok. 70% budynków 
w Uniejowie. Łączna moc ciepłowni wynosi 5,6 MW, z czego 3,2 MW to moc 
uzyskiwana z kotłów olejowych. Po zakończeniu inwestycji ciepło geotermalne 
będzie nie tylko ogrzewało, ale też oświetlało miasto i zasilało urządzenia 
energetyczne. Od roku 2001 geotermalny system ciepłowniczy dostarcza ciepło 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacja opiera się na triplecie odwiertów. 
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Wykorzystanie energii geotermalnej jest dużo bardziej skomplikowanym 
procesem w przeciwieństwie do energii wiatrowej, wodnej lub słonecznej. 
Eksploatacja wody termalnej z odwiertu Uniejów PIG/AGH-2 może odbywać się 
samoczynnie lub z pomocą pompy głębinowej. Woda następnie kierowana jest 
do płytowych wymienników ciepła znajdujących się na powierzchni części 
instalacji. Ciepło wody jest przekazywane do niezależnego obiegu wtórnego, 
który zasila systemy grzewcze odbiorców. Schłodzona woda jest z powrotem 
wpompowywana w warstwy wodonośne pod ziemią. Schłodzona woda jest 
z powrotem wpompowywana w warstwy wodonośne pod ziemią (rys. 2). Prace 
sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, różnych form dofinansowania ze strony 
Państwa i z funduszy Unii Europejskiej. Wsparcia merytorycznego udzielili 
m.in. pracownicy Politechniki Łódzkiej [2, 4]. 

Spółka „Geotermia Uniejów” oferuje ponadto możliwość zapoznania się 
z wielostronnym wykorzystaniem wód geotermalnych, tj. wytwarzaniem ciepła 
ze źródła geotermalnego oraz skorzystania z kompleksu rekreacyjno-
wypoczynkowego „Termy Uniejów” (baseny, restauracja, Kasztel Rycerski).  

 

 
Rys. 2. System ciepłowni Uniejów [4]  

Fig. 2. Heating system of Uniejów [4] 

Zastąpienie małych lokalnych i indywidualnych kotłowni węglowych 
scentralizowaną dostawą ciepła przyniosło gminie Uniejów m.in. zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń i w efekcie poprawę stanu środowiska naturalnego. 
Ponadto korzyścią dla gminy są nowe inwestycje poza-energetyczne bazujące 
na wykorzystaniu leczniczych właściwości uniejowskiej wody termalnej, czy 
nowe miejsca pracy związane z kompleksem rekreacyjno-wpoczynkowym 
„Termy Uniejów”.  
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3.2. Promowanie odnawialnych źródeł energii w powiecie Güssing 

Güssing to miasto położone w południowo-wschodniej części landu 
Burgenland, 8 km od granicy z Węgrami. Jest stolicą powiatu i siedzibą 
miejskiej gminy Güssing. Pracownicy IMC Politechniki Częstochowskiej 
uczestniczący w projekcie LEEP-NAP (Local Energy and Environmental 
Planning Network 2006-2007) mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami 
austriackiej gminy Güssing w wykorzystaniu energii odnawialnej. Odwiedzili oni 
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Sp. z o.o. (EEE-Europeisches 
Zentrum für Erneuerbare Energie GmbH) z siedzibą w Centrum 
Technologicznym Güssing. Działalność Centrum obejmuje: – nadzór nad 
budową i eksploatacją obiektów demonstracyjnych, – badania dotyczące 
wykorzystania energii odnawialnej, – szkolenia i usługi w zakresie OZE, – 
udostępnianie do zwiedzania z przewodnikiem obiektów demonstracyjnych 
(ciepłownia i elektrociepłownia na biomasę, elektrownia fotowoltaiczna, hybrydowa 
ciepłownia biomasowo-słoneczna i biogazownia) na terenie tzw. ökoEnergielandu. 

Wśród korzyści pozaenergetycznych dla gminy wymienia się przede 
wszystkim: napływ inwestorów z zewnątrz, powstanie nowych miejsc pracy, 
wzrost dochodów gminy. Güssing jest teraz niezależną energetycznie gminą, 
a dzięki produkcji zielonej energii stać ją na prowadzenie nowych inwestycji 
oraz spłatę zaciągniętych kredytów na budowę nowoczesnych obiektów [2]. 
Źródłem sukcesu jest integracja różnych źródeł energii, zastosowanie nowych 
technologii oraz wdrażanie polityki edukacyjnej obywateli. Dużą zaletą gminy 
Güssing jest powstanie nowych miejsc pracy związanych z obiektami służącymi 
OZE. 

3.3. Promowanie odnawialnych źródeł energii w gminie Kwidzyn 

Kwidzyn to miasto i gmina w województwie pomorskim, położone nad 
rzeką Liwą (dopływ Nogatu), której sukcesem jest powstała w 2010 roku 
Regionalna Agencja Zarządzania Energią. Jednym z głównych zadań Agencji 
jest promocja nowych technologii, zajmowanie się efektywnością energetyczną 
oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii [6]. Działania agencji: 
– promowanie i popularyzacja informacji o alternatywnych i odnawialnych 
źródłach energii, – podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej ich 
zastosowań, – działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy 
w dziedzinie energetyki i bezpieczeństwa energetycznego kraju, – współpraca 
z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami edukacyjnymi w zakresie energetyki, 
– działalność w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami w zakresie energetyki i odnawialnych 
źródeł energii, – niesienie wszechstronnej pomocy, wsparcia merytorycznego 
i informacyjnego samorządom, małym i średnim przedsiębiorcom, przed-
stawicielom mediów i instytucji naukowych zajmujących się przedmiotem 
działań stowarzyszenia, – udzielanie wsparcia instytucjom naukowym w zdo-
bywaniu kompendium informacji o alternatywnych i odnawialnych źródłach 
energii, – przygotowywanie projektów oraz współudział w wybranych projektach 
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i ich kompleksowe nagłaśnianie w mediach, – wspomaganie projektów 
promujących proekologiczne sposoby pozyskiwania i dystrybucji energii, – 
działalność w dziedzinie ekologii i rolnictwa poprzez wspieranie zrówno-
ważonego rozwoju wsi, – działalność w zakresie ochrony środowiska. 
Podsumowując Dolina Kwidzyńska, posiada duży potencjał energetyczny 
biomasy, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. 

4. PODSUMOWANIE 

Przedstawione w artykule gminy są przykładami tzw. „dobrych praktyk”, 
przy czym należy podkreślić, że nie należy dosłownie przenosić wzorców, 
ponieważ na każdym obszarze dominuje inny rodzaj energii odnawialnej. 
Przedsięwzięcia realizowane w prezentowanych regionach charakteryzują się 
dobrą współpracą i zaangażowaniem władz samorządowych oraz przemysłu 
w działania służące rozwojowi regionu. Wartość dodaną stanowi wykorzystanie 
w/w obiektów, jako atrakcję turystyczną, dydaktyczną oraz promocję regionu.  

Niewątpliwymi czynnikami, które pomogły opracować oraz wdrożyć 
projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, co m.in. przyczyniło się do 
wzrostu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz polepszenia warunków życia 
mieszkańców, było wykorzystanie finansowego wsparcia zarówno na poziomie 
europejskim, jak również lokalnym. Wykorzystując tą wiedzę, samorząd powinien 
podejmować różnokierunkowe działania stymulujące rozwój gospodarczy. 

5. PODZIĘKOWANIE 

Publikacja współfinansowana w ramach projektu „Nowoczesny inżynier 
przyszłością naszej gospodarki – atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych” 
nr UDA-POKL.04.01.02-00-218/11-00 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowana  
w ramach BS/PB-1-103-3010/11/P. 
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW 

ENERGETYCZNYCH GAZU WYSYPISKOWEGO 
ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
Streszczenie: W artykule zawarto analizę energetycznego zago-
spodarowania gazu wysypiskowego na przykładzie składowiska 
odpadów komunalnych dla miasta Częstochowy. W publikacji 
przeprowadzono dokładną charakterystykę parametrów składowiska 
odpadów komunalnych i produktów składowiska, takich jak gaz 
wysypiskowy oraz dokonano analizy i wyboru optymalnej metody jego 
utylizacji. Artykuł zawiera ponadto zestaw wniosków dotyczących 
optymalnego podejścia do wykorzystania składowiska odpadów.  

Słowa kluczowe: energetyczne zagospodarowanie gazu wysypiskowego.  

ANALYSIS OF THE USE OF THE PURPOSES OF LANDFILL 
GAS ENERGY FROM WASTE LANDFILL 

Abstract: The article contains the analysis of energy utilization from 
landfill gas for example the Czestochowa landfill. The publication 
contains detailed characteristics parameters and products of landfill, 
such as landfill gas, and the analysis and selection of the optimal method 
of disposal. Article also includes conclusions on the optimal approach to 
the use of landfill. 

Keywords: energy generation from landfill gas. 

1. WPROWADZENIE 

W wyniku składowania odpadów komunalnych, zachodzące przemiany 
materii organicznej są przyczyną powstania idealnych warunków do 
powstawania gazu składowiskowego (mieszanina, która składa się przede 
wszystkim z metanu, dwutlenku węgla i azotu). W Polsce jest blisko osiemset 
legalnych składowisk odpadów komunalnych. Corocznie przybywa na nich 
13 milionów ton śmieci. Podczas rozkładu substancji organicznych z jednej tony 
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surowca powstaje blisko 230 m3 gazu składowiskowego, który ze względu 
na znaczną zawartość metanu tworzy w powietrzu łatwopalną mieszaninę. 
Potencjał energetyczny, który możemy odzyskać zależy również od aktualnie 
przebiegającej fazy rozkładu materii organicznej [1, 4]. 

Samoczynnie wydzielający się gaz może być przyczyną wielu zagrożeń dla 
człowieka oraz środowiska. Nie jest on toksyczny jednak zawiera za mało tlenu 
do oddychania przez ludzi. Może być przyczyną pożarów oraz wybuchów, 
zanieczyszcza atmosferę posiadając zarazem przykry zapach. Ponadto 
w  wyniku ciągłego procesu rozkładu odpadów komunalnych blisko 50% 
wydzielanych substancji to dwutlenek węgla, który jest głównym winowajcą 
efektu cieplarnianego. Niemniej jednak poprzez odpowiednią infrastrukturę 
teren składowiska odpadów może stać się źródłem energii, tj. źródłem 
odzyskiwanego gazu składowiskowego. Schemat prezentujący uproszczony 
układ odzyskiwania energii ze składowiska odpadów przedstawiono na rysunku 1. 
W Polsce gaz składowiskowy jest wykorzystywany głównie do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej w systemach skojarzonych (Kogeneracja). 

 

 
Rys. 1. Schemat układu odzyskiwania energii ze składowiska odpadów [opracowanie 

własne na podstawie [1] 

Fig. 1. Diagram of the recovery of energy from landfill [elaborated on the basis 2005 [1] 

2. POTENCJAŁ  ENERGETYCZNY  GAZU  SKŁADOWISKOWEGO 
I OPŁACALNOŚĆ JEGO ODZYSKIWANIA 

Podstawowym składnikiem procesów biochemicznych zachodzących 
w   złożu odpadów komunalnych prowadzących do powstania gazu 
składowiskowego jest substancja organiczna. Proces jej rozkładu jest 
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skomplikowany, a schemat udziałów poszczególnych składników gazu 
generowanego przez składowisko przedstawiono na rysunku 2, na którym 
zaprezentowano typowy model procesów rozkładu substancji organicznej 
wyodrębniający pięć podstawowych faz procesów chemicznych i bio-
chemicznych prowadzących do produkcji gazu składowiskowego. W kon-
sekwencji tych przemian można wyróżnić następujące fazy: 
I. Faza – hydroliza związków wielocząsteczkowych. Biorą w niej udział bakterie 
z grupy względnych tlenowców, rozkładające wielocukry, lipidy i peptydy do 
prostych, rozpuszczalnych w wodzie związków organicznych. Etap ten 
zazwyczaj trwa krótko, do kilku tygodni, do czasu wyczerpania się tlenu 
zawartego w masie odpadów. 
II. Faza – fermentacja kwaśna. Biorą w niej udział bakterie kwasotwórcze, 
wytwarzające wodór. Bakterie fermentatywne dalej katabolizują produkty 
hydrolizy przede wszystkim do tzw. lotnych kwasów tłuszczowych, kwasów 
organicznych, dwutlenku węgla, wodoru. Etap fermentacji kwaśnej trwa do kilku 
miesięcy 
III-V. Faza – właściwa fermentacja metanowa. Jest to końcowa faza procesu 
rozkładu, w której bakterie metanowe metabolizują produkty poprzednich faz na 
metan, dwutlenek węgla i inne gazy oraz mineralna pozostałość. Etapy te 
nazywa się odpowiednio: III – faza niestabilna metanogenezy, IV – stabilna faza 
metanogenezy, V – faza metanogenezy zanikająca [3]. 

 

 

Rys. 2. Fazy procesów chemicznych i biochemicznych towarzyszące powstawaniu 
biogazu [2] 

Fig. 2. Phases of chemical and biochemical processes associated with the formation 
of biogas [2] 

Po określeniu potencjału biogazowego konieczne jest wybranie 
optymalnego sposobu wykorzystania gazu, aby inwestycja oprócz korzyści 
ekologicznych przyniosła wymierne korzyści ekonomiczne. Biogaz może być 
przetwarzany na energię elektryczną, cieplną, może być dostarczany do 
sieci gazowej, stanowić paliwo do transportu lub maszyn pracujących na 
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składowisku. Opłacalność inwestowania w systemy odzyskiwania energii z gazu 
składowiskowego jest zależna od wielu czynników m.in.: zawartości metanu 
w gazie, sprawności układu odzyskiwania energii itp. Ocena efektywności 
ekonomicznej inwestycji jest podstawowym elementem każdej analizy 
wykonalności konkretnego projektu. Oznacza to, że przed zaangażowaniem 
środków kapitałowych inwestor powinien mieć pewność, że zysk i stopa zwrotu 
zainwestowanego kapitału będą odpowiednio wysokie. Niemniej jednak stopień 
opłacalności zależeć będzie od specyfiki lokalizacji inwestycji oraz 
zastosowania różnych mechanizmów wsparcia. 

3.  CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W SOBUCZYNIE 

Właścicielem składowiska odpadów w Sobuczynie jest samorząd miasta 
Częstochowy i to w jego gestii leżą wszystkie inwestycje, również te związane 
z ekologią. Powstało ono w 1987 r., jest prowadzone metodą nadpoziomową –
pryzmową, a ogólna powierzchnia przeznaczona pod składowisko wynosi 
128,4 ha plus strefa ochronna o pow. 342 ha. Składowisko jest zlokalizowanie 
na glebie iłowej, która świetnie izoluje nieczystości od wód gruntowych [5]. 
Podstawową grupą odpadów unieszkodliwianych na składowisku są niesegre-
gowane odpady komunalne (85% dostaw). 

Dostarczane na składowisko w Sobuczynie odpady, inne niż niebezpieczne 
poddawane są wieloetapowej, szczegółowej kontroli: 
1. weryfikacja przedłożonej dokumentacji, przed planowaną pierwszą 

dostawą, 
2. kontrola w przypadku pierwszej dostawy przez pracownika Sekcji Ochrony 

Środowiska, w pozostałych przypadkach przez Operatora wagi, jak również 
przez pracownika porządkowego obsługi składowiska, 

3. wyrywkowa kontrola na stanowisku kontrolnym na składowisku odpadów.  
Hałdy odpadów pokrywane są 15 cm warstwą iłu, co również sprzyja 
gromadzeniu się gazu LFG.  

4. POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE GAZU WYSYPISKOWEGO 
NA PRZYKŁADZIE WYSYPISKA W SOBUCZYNIE 

Zarządzane przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
składowisko odpadów znajduje się w czołówce z pośród tych, które są już 
w dużym stopniu zaawansowania technologii odzyskiwania i zagospodarowania 
gazu wysypiskowego. Inwestycja w systemy odzyskiwania biogazu rozpoczęła 
się w 2006 roku i jest nieustannie rozwijana. Obecnie na terenie składowiska 
mieści się 99 zainstalowanych studni, które oprócz turbiny gazowej 
zasilają również pochodnię wysokotemperaturową o wydajności 1500 m

3/h. 
Zastosowanie nowoczesnej aparatury pozwala w miejscu zainstalowania studni 
odzyskać blisko 70% metanu, który powstaje podczas rozkładu cząstek 
organicznych [2].  
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Rys. 3. Składowisko Odpadów w Sobuczynie, 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Fig. 3. Waste Landfill in Sobuczyna, Częstochowa Utility Companies 
 
Najbardziej oczywistym sposobem zaabsorbowania energii otrzymanej 

ze spalania biogazu jest jego zamiana na energię elektryczną oraz cieplną. 
W częstochowskim składowisku odpadów komunalnych dąży się do jak 
największej produkcji energii elektrycznej, która jest odsprzedawana do sieci 
Zakładu Energetycznego w Częstochowie. W ciągu miesiąca silniki gazowe 
o mocy 2,3 MW przetwarzają 800 tysięcy m

3 gazu w energię elektryczną. 
Natomiast ze względu na usytuowanie Częstochowskiego składowiska 
w znacznej odległości od miejskiej sieci ciepłowniczej nie zdecydowano się 
na zastosowanie urządzeń mających na celu produkcję energii cieplnej. Taka 
inwestycja byłaby nieopłacalna, równocześnie jednak jej brak generuje 
znaczące straty. 

Ponieważ produkcja i skład biogazu nie jest stabilny, co wynika 
z charakterystyki faz rozkładu poszczególnych frakcji na składowisku (rys. 2), to 
konieczne było zastosowanie pochodni, która w przypadku nadwyżek biogazu 
spala go w wysokiej temperaturze.  

Inwestycja w biogaz w tym miejscu była bardzo opłacalna. Na podstawie 
analizy danych dotyczących składowiska odpadów dla miasta Częstochowy 
opłacalność tej inwestycji określono w cytowanej pracy dyplomowej [2]. Pokłady 
odpadów organicznych są duże, a hałdy śmieci na składowisku ciągle się 
rozrastają co daje dobre możliwości do rozwoju, ale stawia też duże wymagania 
przed zarządcą tego terenu. Całkowity koszt instalacji wyniósł 9 mln PLN. 
Wytwarzana energia może zaspokoić ok. 7000 gospodarstw domowych. 
Szacunkowe zużycie prądu dla domku jednorodzinnego w skali roku to 
1000 kWh. Stąd przy rocznej produkcji 8 mln kWh instalacja powinna zwrócić 
się w przeciągu 5 lat. 



Renata Gnatowska, Szymon Szumera 

 

 

44 

Na terenie wysypiska znajdują się również inne instalacje mające na celu 
zapewnienie możliwie najmniejszej degradacji środowiska. Wśród nich należy 
wymienić oczyszczalnię odcieków działającą na zasadzie odwróconej osmozy, 
automatyczną myjnię kół i podwozi samochodów oraz piezometry badające 
wody podziemne i powierzchniowe. 

5. PODSUMOWANIE 

Inwestycje i plany rozwoju realizowane na terenie składowiska odpadów 
komunalnych w Sobuczynie oraz w wielu podobnych miejscach pozwalają ze 
spokojem i optymizmem patrzeć w przyszłość. Bowiem pozyskiwanie 
i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego może przynieść korzyści 
ekonomiczne, jak również środowiskowe w wyniku zmniejszenia jego emisji 
zanieczyszczeń. Należy przy tym pamiętać, że potencjał energetyczny biogazu 
oraz wybór optymalnej koncepcji jego zagospodarowania zależy od warunków 
danego składowiska, m.in. ilości składowanych odpadów i ich rodzaju (składu), 
technologii deponowania oraz lokalnej infrastruktury.  

Ponadto nawet jeśli wszystkie zmiany klimatyczne oraz kataklizmy 
nawiedzające zamieszkiwane przez ludzi obszary nie są w żadnym stopniu 
związane z wytwarzaniem odpadów oraz wydzielaniem gazów cieplarnianych, 
to należy dążyć do jak najdokładniejszego zagospodarowywania odpadów oraz 
odzyskiwania energii.  
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EFEKTY FINANSOWE I EKOLOGICZNE WYKORZYSTANIA 
ENERGII CIEPLNEJ OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW 

KOMUNALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYM 

 
Streszczenie: Przedmiotem rozważań są oczyszczone ścieki komunalne 
jako nośnik i źródło energii cieplnej oraz efekty finansowe i ekologiczne 
ich wykorzystania. Omówienie tego zagadnienia zostało przeprowadzone 
na przykładzie zastosowania pomp ciepła w układzie hybrydowym                              
w oczyszczalni ścieków. Pompy ciepła są proekologicznym, znacznie 
zmniejszającym emisję CO2, rozwiązaniem popieranym przez UE jako 
alternatywę dla stosowanych dotychczas „brudnych” ekologicznie źródeł 
energii cieplnej.  
Słowa kluczowe: ścieki komunalne, pompy ciepła, energia, ekologia.  

 
FINANCIAL AND ECOLOGICAL EFFECTS 

OF THE UTILIZATION OF HEAT ENERGY FROM TREATED 
MUNICIPAL WASTEWATER IN WATER  

AND WASTEWATER COMPANY 
 

Abstract: The subject of the present analysis is treated municipal wastewater 
as the carrier and the source of heat energy as well as the financial and 
ecological effects of its use. The issue is discussed based on the example 
of heat pumps applied in a hybrid system in a wastewater treatment 
plant. Heat pumps are an environmentally friendly solution reducing CO2, 

emission, supported by the EU as an alternative to the hitherto applied, 
environmentally “dirty”, sources of heat energy. 
Keywords: municipal wastewater, heat pumps, energy, ecology.  
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WPROWADZENIE 

Oczyszczalnia ścieków eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu została zbudowana 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Urządzenia i budowle zostały 
rozmieszczone na obszarze 11 ha z pasem rezerwowym pod ewentualną 
rozbudowę o obszarze 4 ha. Gdyby obecnie projektowano oczyszczalnię dla 
aglomeracji liczącej około 55 tys. mieszkańców i liczbie RLM1 na poziomie 
93750 byłaby ona o połowę mniejsza i bardziej wydajna. W 2006 r., po 
przejęciu oczyszczalni na własność, podjęte zostały także pierwsze działania 
mające na celu poprawę jakości oczyszczania ścieków i dostosowanie pracy 
oczyszczalni do norm europejskich. Ciąg technologiczny został uzupełniony 
o trzeci stopień oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie filtrów 
membranowych „Dyna Disc” (firmy Nordic Water Products AB ze Szwecji). 
Zmodernizowano także: system napowietrzania, system chłodzenia, system 
biologicznego oczyszczania ścieków oraz  piaskowniki. Na kanale wlotowym 
na oczyszczalni zainstalowano sita umożliwiające odprowadzanie ścieków poza 
ciąg technologiczny podczas zwiększonego napływu ścieków wraz z wodami 
opadowymi i roztopowymi. 

Obecnie prowadzone działania skupiają się na obniżeniu kosztów 
eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków poprzez m.in. zmniejszenie kosztów 
zakupu oleju opałowego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej. Uzyskanie oszczędności będzie możliwe poprzez zastosowanie 
układu hybrydowego wykorzystującego pompę ciepła w połączeniu z obecnie 
funkcjonującą kotłownią olejową na potrzeby centralnego ogrzewania oraz 
układu hybrydowego wykorzystującego kolektory solarne w połączeniu z pompą 
ciepła oraz z kotłownią olejową na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 

Zastosowanie pomp ciepła uzasadniają następujące korzyści:  
– sprawność pompy ciepła w miarę upływu czasu nie spada – jest stała 

w całym  okresie jej eksploatacji; 
– pozwala uniezależnić się od wzrostu cen paliw, a tym samym przyczynia 

się do  obniżenia kosztów eksploatacyjnych; 
– pompy ciepła wspierają aktywną ochronę klimatu, są rozwiązaniem 

proekologicznym, pozwalają zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery; 
– pompy ciepła są bezobsługowe, w pełni zautomatyzowane, wygodne 

i czyste, nie wymagają dodatkowych instalacji w postaci np.: komina czy 
dodatkowej wentylacji, mogą zimą grzać, a latem chłodzić; 

– pompy ciepła powodują wzrost wartości budynków jak również poprawiają 
jego charakterystykę energetyczną.2  

                                                        
1 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców, ang. Population equivalents) – to liczba wyrażająca wielokrotność 

ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do 
jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego 
mieszkańca w ciągu doby Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych  z Ochroną Środowiska Dz. U. z 1999 r. Nr 25, 
poz. 218. 

2 Od 2013 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny zacząć stosować postanowienia dyrektywy 2010/31/EC 
będącej przekształconą wersją dyrektywy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doba
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990250218
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990250218
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INSTALACJA POMPY CIEPŁA 

Istotnym aspektem branym pod uwagę przy doborze pomp ciepła jest 
dolne źródło ciepła. Możemy wyróżnić trzy główne ośrodki z których czerpiemy 
energię potrzebną do zasilenia pomp ciepła i są to: grunt, woda i powietrze. To 
najbardziej znane i rozpowszechnione rodzaje dolnych źródeł i jednocześnie 
stosunkowo łatwe do pozyskania i wykonania (z małymi wyjątkami). Coraz 
prężniej rozwija się jednak technologia pozyskiwania ciepła do pomp ciepła                 
z procesów technologicznych czy ciepła odpadowego. Jednym z przykładów 
takiego pozyskania energii mogą być ścieki komunalne.  

W przypadku dolnego źródła dla pompy ciepła ważna jest jego 
temperatura oraz możliwość regeneracji. W obu tych aspektach ścieki 
sanitarne są jednymi   z najlepszych  rodzajów dolnych źródeł ciepła – mają 
praktycznie stałą i wysoką temperaturę, co jest niewątpliwie dużym plusem 
ponieważ pompy ciepła mogą pracować stabilnie z wysoką sprawnością 
zarówno chwilową jak i roczną. Świadczą o tym wysokie wartości 
współczynników COP (Coefficient of Performance) oraz SPF (Sesonal 
Performance Factor). Fakt, iż ścieki komunalne na bieżąco przepływają przez 
wymiennik umieszczony bezpośrednio w kanale odprowadzającym sprawia, że 
korzystając z takiego rozwiązania nie ma problemów z regeneracją dolnego 
źródła ciepła, gdyż mamy zapewniony stały dopływ ścieków. Z punktu widzenia 
odbiorcy/użytkownika wysoka sprawność bezpośrednio przekłada się na niskie 
koszty eksploatacji, które w krótkim czasie pozwalają zrekompensować 
poniesione wydatki na instalację. 

Dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o. o. w Sieradzu – Oczyszczalnia Ścieków w Dzigorzewie został 
zaprojektowany system odzysku ciepła ze ścieków komunalnych oparty na 
pompie ciepła. Budynek, w którym zostanie zlokalizowana instalacja pompy 
ciepła to budynek administracyjno-socjalny. W budynku znajduje się kotłownia 
olejowa dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej 
(c.w.u.). Obecny system otrzymywania ciepłej wody użytkowej jest w trakcie 
modernizacji i zostanie zastąpiony przez układ hybrydowy z wykorzystaniem 
kolektorów solarnych wspomaganych ciepłem z kotłowni olejowej oraz 
docelowo wspomagany przez pompę ciepła. Dla pokrycia zapotrzebowania 
ciepła dla centralnego ogrzewania budynku dobrano sprężarkową pompę ciepła 
typu woda/woda firmy OCHSNER model Industrial ISWS 120 R2 z czynnikiem 
roboczym R134A, o mocy grzewczej 91kW przy parametrach instalacji 
55/45o

C. Przyjmując sprawność pompy ciepła na poziomie 3,8, wymiennik 
w kanale ściekowym obliczono dla mocy 67 kW. Do współpracy z pompą ciepła 
dobrano: dwie pompy obiegowe, zasobnik separacyjny pompy ciepła 
o pojemności 1500 litrów oraz naczynie wzbiorcze  400 litrów. Pompa posiada 
sterownik zapewniający wysoką efektywność i niskie koszty eksploatacji.  

Dolnym źródłem ciepła dla projektowanej pompy jest wymiennik, 
zainstalowany w wylotowym kanale odprowadzającym ścieki oczyszczone do 
rzeki Warty w postaci zespołu 18 poziomych rur stalowych nierdzewnych                
o średnicy 28x1,2 mm każda o długości 45 metrów. Średnia temperatura 
czynnika dolnego źródła 5

oC.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu technicznego. 
 

Rys. 1. Schemat ogrzewania z zastosowaniem pompy ciepła 

Fig. 1. Heating scheme applying a heat pump 
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Przewody poziome, biegnące od kanału wylotowego do pomieszczenia 
zainstalowania pompy ciepła w budynku administracyjno-socjalnym wykonane 
będą z preizolowanych rur. Czynnikiem krążącym w obiegu wymiennika jest 
25% roztwór wodny  glikolu propylenowego.  

Przebieg procesu odzysku ciepła ze ścieków komunalnych oparty na 
pompie ciepła nie jest skomplikowany. Pompa ciepła pobiera (poprzez 
wymiennik umieszczony w kanale) niskotemperaturowe  ciepło ze ścieków, 
po czym po poddaniu go procesowi  termodynamicznemu uzyskujemy czynnik 
grzewczy o parametrach 55/45°C, który można już wykorzystać do 
wspomagania istniejących instalacji grzewczych. Aby uzyskiwać możliwie 
wysoką sprawność pomp ciepła musi ona pracować przy stosunkowo niskich 
temperaturach czynnika na wyjściu do instalacji grzewczych. Istniejąca od wielu 
lat instalacja grzewcza zaprojektowana została wcześniej na wyższe parametry. 
Dla temperatury -20°C na zewnątrz parametry instalacji są na poziomie 
80/60°C. Ze względu jednak, że obliczeniowa temperatura zewnętrza występuje 
zaledwie kilka dni w roku, a średnia temperatura sezonu grzewczego wynosi 
około +2°C, przez znaczną część okresu grzewczego temperatura zasilania 
czynnika grzewczego wynosi 40÷55°C (w zależności od temperatury 
zewnętrznej), przy temperaturze wody powrotnej z instalacji niższej od 
zasilania o około 15÷20°C.  

 Układ zaprojektowano w taki sposób, że układ pomp ciepła podgrzewa 
czynnik grzewczy powracający z instalacji i taki wstępnie podgrzany czynnik 
wpływa do istniejącego kotła olejowego, którego automatyka utrzymuje 
odpowiednią temperaturę na zasilaniu w zależności od temperatury 
zewnętrznej. Przy temperaturach zewnętrznych w okolicach 0°C i powyżej 
istnieje duże prawdopodobieństwo,  że automatyka kotła olejowego odczyta 
temperaturę wody podgrzaną przez pompy ciepła jako wystarczającą i nie 
załączy palnika. Przy niższych temperaturach zewnętrznych kocioł jedynie 
dogrzeje czynnik grzewczy do odpowiedniej temperatury. Przy bardzo niskich 
temperaturach zewnętrznych, kiedy temperatura powrotu z instalacji 
przewyższa temperaturę możliwą do uzyskania w pompach ciepła układ 
regulacji poprzez układ przepustnic - rozdzielaczy odłączy przepływ przez 
zbiorniki buforowe i system będzie pracował niejako w „starym” schemacie 
wykorzystując jedynie ogrzewanie olejem opałowym. Nawet jednak w takich 
przypadkach, na przykład w porze nocnej, spadają parametry wody zasilającej 
i pompy ciepła mogą dostarczać ciepło.  

W tym konkretnym rozwiązaniu można odzyskać z oczyszczonych ścieków 
sanitarnych moc około 65kW.  

EFEKT EKOLOGICZNY  

Efekt ekologiczny obok nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji, 
jest jednym z głównych czynników stymulujących efektywność inwestycji 
w ochronie środowiska. Efektywność rozumiana jest tutaj w sensie pozytywnym. 
Oznacza bowiem, że planowana inwestycja w założeniu przyniesie pozytywny 
skutek w postaci zmniejszenia presji, jaką dana działalność wywiera na 
środowisko naturalne. W ujęciu praktycznym, efekt ekologiczny jest rozumiany 
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jako zmiana w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji 
przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń, będących przedmiotem 
inwestycji.  

Tabela 1.  Zestawienie wyników oceny efektu ekologicznego 

Table1. Results of environmental impact assessment 

Wyszczególnienie 
ilość 

litry/kWh 
Emisja CO2            

z 1 litra/kWh w kg 
emisja CO2 

w kg 
Przed realizacją zadania 

1. Roczne zużycie oleju opałowego 
(rzeczywiste) 22 662 2,60 58 921 

2. Roczne zapotrzebowanie na olej 
opałowy optymalne 25 180 2,60 65 468 

Po realizacji zadania 
1. Roczne zapotrzebowanie na olej 

opałowy (10% z pkt. 2) 2 518 2,60 6 547 
2. Roczne zużycie energii elektrycznej 

dla pompy ciepła  90 928 0,26 23 641 
                                 Razem 30 188 

Zmiana wielkości emisji CO2 
do atmosfery w kg/ rok 

a/ do rzeczywistego -28 733 
b/ do optymalnego -35 280 

Dla 20-letniego okresu eksploatacji 
pompy ciepła w kg 

a/ do rzeczywistego -574 662 
b/ do optymalnego -705 598 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku, pompy 
ciepła obniży zużycie oleju opałowego, spalanie którego powoduje emisję CO2 
do atmosfery. Obecnie 100% energii cieplnej dostarcza kocioł olejowy, 
zużywający rocznie, przy oszczędnym podejściu 22,7 tys. litrów oleju opało-
wego. W celu uzyskania optymalnego poziomu ogrzewania zapotrzebowanie 
na olej opałowy wynosi 25,2 tys. litrów. Po zamontowaniu pompy ciepła: 

– zapotrzebowanie na olej opałowy wyniesie 10% jego optymalnej ilości: 2,5 tys. 
litrów, 

– zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 90,9 tys. kWh. 
Dla celów wyliczenia efektu ekologicznego przyjęto, że: 

–  spalanie 1 litra oleju opałowego powoduje emisję 2,6 kg CO2, 
–  produkcja 1kWh energii elektrycznej powoduje emisję 0,26 kg CO2. [3]. 

 
EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA  

Analiza efektywności finansowej przedsięwzięcia przeprowadzona została 
na podstawie przepływów pieniężnych inwestycji. Opiera się ona o oszacowanie 
bieżącej wartości netto strumieni pieniężnych generowanych przez 
przedsięwzięcie (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (IRR), dla 
której wartość bieżąca poniesionych kosztów jest równa zdyskontowanej 
wartości przyszłych przychodów osiągniętych w inwestycji. Wartość bieżąca 
netto – NPV, jedna z wykorzystywanych technik DCF (discounted cash flow), to 
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suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla analizowanego zadania 
inwestycyjnego realizowanych w przyjętym okresie analizy przy stałym 
poziomie stopy procentowej.   
Podstawowe założenia i efekty zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 
Tabela 2.  Podstawowe założenia i efekty inwestycji w tys. zł 

Table 2. Basic assumptions and effects of the investment in thousand PLN 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 
1. Nakłady  514,7 
2. Amortyzacja 89,3 
3. Koszty operacyjne (bez amortyzacji) 176,5 

4. Przychody z inwestycji  389,0 

5. Dochód z inwestycji (4-2-3) 123,2 

6. Pożyczka z WFOŚiGW 514,7 

7. Umorzenie pożyczki 257,4 
8. Przepływy pieniężne netto (2+ 5 - 1) (bez wartości rezydualnej) -302,2 

9. 
Przepływy pieniężne netto z umorzeniem pożyczki (8+7) 
(bez wartości rezydualnej) 

-44,8 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla celów oceny przyjęto ogólne założenia: 
– analizę sporządzono w cenach stałych dla okresu pięciu lat;  
–  przyjęto rok zerowy jako rok bazowy; 
–  inwestycja zostanie zrealizowana i oddana do eksploatacji w roku zerowym; 
– stawki amortyzacyjne przyjęto na poziomie ustalonym w Spółce dla 

urządzeń o podobnym charakterze, a dla pompy ciepła 5% w skali roku; 
– ceny oleju opałowego oraz energii elektrycznej przyjęto na podstawie 

danych księgowych w Spółce; 
– koszty operacyjne obejmują koszty energii elektrycznej i oleju opałowego 

dla kotła c.o.; 
– przychody z inwestycji zostały oszacowane na podstawie uzyskanych 

korzyści z rezygnacji z dotychczasowej metody ogrzewania: kocioł 
olejowy; 

– zadanie zostanie sfinansowane: 
a/ wariant 1 – środkami własnymi spółki, 
b/ wariant 2 – pożyczką preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej umarzalną w 50%. 
Ponadto przyjęto, że przepływy pieniężne są wartościami oczekiwanymi                        
i obejmują amortyzację, dochód z inwestycji oraz wartość rezydualną (nie 
uwzględniono efektów podatkowych). 

W tabeli nr 3 zestawiono wyniki przeprowadzonej analizy przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej w wysokości 3% i 5% oraz przy uwzględnieniu 
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finansowania środkami własnymi i umarzalną pożyczką z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Tabela 3.  Zestawienie wyników oceny efektywności zadania inwestycyjnego w tys. zł 

Table 3. Results of investment project efficiency evaluation in thousand PLN 

Lp
. 

Wyszczególnienie Stopa 
dyskontowa 3% 

Stopa 
dyskontowa 5% 

1. Wartość rezydualna 1222,3 666,3 

2. Zdyskontowane przepływy netto (bez wartości 

rezydualnej) 
-320,0 -330,7 

3. 
Zdyskontowane przepływy netto z 
umorzeniem pożyczki (bez wartości rezydualnej) 

-84,5 -108,4 

4. NPV 902,3 335,6 

5. IRR (%) 20,5 10,1 

6. NPV  ( z umorzeniem pożyczki) 1137,8 557,9 

7. IRR  ( z umorzeniem pożyczki) (%) 26,7 17,2 

8. Okres zwrotu (niezdyskontowany) (lata) 12,1 

9. 
Okres zwrotu (niezdyskontowany)   
z umorzeniem pożyczki (lata) 

6,05 

  Źródło: opracowanie własne. 
 
Okres zwrotu zdefiniowany został jako liczba lat, po których wpływy wynikające           
z realizacji danego zadania inwestycyjnego zrównają się z nakładami. 
Obliczenia stopy dyskontowej dokonano z uwzględnieniem: 

– rentowności alternatywnej alokacji kapitału własnego przeznaczonego 
na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Dla tych celów wykorzystano 
oferty bankowe przedstawiające stopy oprocentowania dla lokat długo-
terminowych (kształtują się one obecnie na poziomie 2,95% do 3,05% 
w skali roku); 

– kosztu kapitału obcego pozyskiwanego na realizację zadania, ze 
szczególnym uwzględnieniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o preferencyjnym oprocentowaniu 
– według zasad obowiązujących w 2013 r. (jest to 2,5% w skali roku). 

Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR jest definiowana jako stopa procentowa, przy 
której zdyskontowane nakłady inwestycyjne są równe zdyskontowanej wartości 
przyszłych wpływów gotówkowych. Zatem IRR odpowiada sytuacji, w której 
NPV = 0 i określa rentowność przedsięwzięcia. 
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PODSUMOWANIE 

 Zastosowanie pompy ciepła dla celów uzyskania energii cieplnej 
niezbędnej w procesach technologicznych i użytkowych przynosi pozytywne 
efekty finansowe i ekologiczne. Przedstawione rozwiązanie jest jednym z wielu 
w obszarze odnawialnych źródeł energii, które mogą przyczyniać się do 
obniżenia kosztów, a w rezultacie cen świadczonych usług. Ma to wymierne 
znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, którego 
głównym celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych 
mieszkańców na rynku lokalnym. 
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BILANS MASOWY I ENERGETYCZNY PROCESU 
ZGAZOWANIA WYWARU GORZELNIANEGO 

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję zastąpienia paliwa 
kopalnego, używanego  aktualnie w procesie produkcji bioetanolu, 
paliwem uzyskanym z wywaru gorzelnianego, stanowiącym produkt 
uboczny tego procesu. Zaproponowana koncepcja będzie uwzględniać 
zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne uwarunkowania całego 
zagadnienia zagospodarowania wywaru gorzelnianego w tym: dostępną 
ilość tego paliwa, jego wartość opałową oraz zapotrzebowanie na energię 
występujące w tym procesie. 

Słowa kluczowe: wywar gorzelniany, komora obrotowa, bilans 
energetyczny.  
 

MASS AND ENERGY BALANCE OF GASIFICATION PROCESS 
DISTILLERS 

 
Abstract: The article presents the concept of replacing fossil fuels 
currently used in the production of bio-ethanol, fuel received from 
distillers, which is a by-product of this process. The proposed approach 
will take into account both economic and ecological conditions of 
thedistillers management issues including: the available amount of fuel, 
its caloric value and energy demand occurring in the process. 

Keywords: distillers,  rotating chamber,  the energy balance.  

1. WSTĘP  

W procesie produkcji bioetanolu jako źródło energii cieplnej, potrzebnej do 
destylacji alkoholu, najczęściej wykorzystuje się paliwo kopalne, takie jak gaz 
ziemny czy olej opałowy. Sam proces destylacji jest bardzo energochłonny. 
Bilans energetyczny produkcji bioetanolu jest dodatkowo obciążony potrzebą 
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zagospodarowania produktu ubocznego, jakim jest wywar gorzelniany. Na każdy 
kilogram wyprodukowanego etanolu powstaje 8,7 kg wywaru gorzelnianego, 
zawierającego zaledwie 5-8% suchej masy. Wywar ten jest następnie 
odwadniany mechanicznie do poziomu 30-35% suchej masy, po czym suszony 
termicznie. Jak wynika z pracy [1] energia cieplna zużyta na suszenie wywaru 
stanowi jedną trzecią całej energii zużywanej procesie produkcji bioetanolu. 

Wywar gorzelniany wysuszony do poziomu ok. 90% suchej masy (tzw. 
DDGS – distillers dried grains with solubles) znajduje zastosowanie jako 
składnik paszy białkowej dla zwierząt hodowlanych. Jest to aktualnie głównym 
sposobem zagospodarowania tych odpadów w Polsce. 

Zwrot nakładów energetycznych, rozumiany jako stosunek energii 
chemicznej uzyskanego paliwa do całkowitych nakładów energetycznych na 
wytworzenie bioetanolu, jest wskaźnikiem, który informuje nie tylko 
o efektywności energetycznej wytwarzania biopaliwa, ale także o udziale energii 
paliw kopalnych w wytworzonym biopaliwie. W literaturze fachowej spotykane 
są sprzeczne opinie na temat tego wskaźnika. Z pracy [4] wynika, że całkowite 
zużycie energii w procesie produkcji bioetanolu, wliczając w to uprawę 
i nawożenie roli, jest większe niż ładunek energii chemicznej uzyskanego paliwa 
(zwrot nakładów energetycznych na poziomie 0,89), natomiast z pracy [2] 
wynika, że bioetanol ma wartość energetyczną 1,21 do 1,30 razy większą niż 
całkowite nakłady energetyczne poniesione na wytworzenie bioetanolu. Zgodnie 
z [2] efektywność rośnie z każdym rokiem, z uwagi na stały wzrost wydajności 
plonów oraz coraz bardziej efektywne technologie fermentacji i destylacji 
bioetanolu. Powyższe dane odnoszą się do bioetanolu wytwarzanego 
z kukurydzy w USA. 

W warunkach polskich, w niewielkich gorzelniach rolniczych głównym 
źródłem energii do procesu destylacji etanolu jest węgiel. Średnie jego zużycie 
(definiowanego jako Paliwo Umowne o wartości opałowej 29 330 kJ/kg) wynosi 
0,8 kg na 1 dm3 etanolu [3]. Przyjmując wartość opałową etanolu Wo = 21,37 
MJ/dm3 można policzyć, że dla samego tylko procesu destylacji (pomijając 
nakłady na uprawę roli) zwrot nakładów energetycznych wyniesie 0,91. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że duże zakłady produkujące bioetanol w Polsce działają 
w oparciu o nowoczesne technologie amerykańskie, w których efektywność 
energetyczna wytwarzania etanolu jest dużo wyższa (zwrot nakładów 
energetycznych na poziomie 1,3). 

Szansą na zasadniczą poprawę powyższych wskaźników jest energetyczne 
wykorzystanie wywaru gorzelnianego, jako źródła energii do produkcji 
bioetanolu. Takie działanie pozwoli na: 
 Zastąpienie paliwa kopalnego paliwem biomasowym, 
 Uniezależnienie gorzelni od problemów ze zbytem suszonego wywaru do 

celów wykorzystania rolniczego (rynek paszowy jest bardzo zmienny, 
w zależności od koniunktury w hodowli zwierząt zmienia się popyt i cena 
DDGS), 

 Uzyskanie oszczędności w kosztach zakupu paliwa potrzebnego do procesu 
produkcji bioetanolu. 
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2. BILANS ENERGETYCZNY PROCESU PRODUKCJI BIOETANOLU 

Proces produkcji bioetanolu z ziarna kukurydzy omówiono na podstawie 
jednego z najnowocześniejszych Zakładów Produkcji Etanolu (ZPE) w Polsce. 
Zakład produkuje 400 000 dm3

/dobę etanolu, co oznacza produkcję 13,3 Mg/h, 
320 Mg dobowo, i 106 000 Mg rocznie. Na potrzeby produkcji w zakładzie 
zużywa się gaz ziemny w kotłowni parowej (moc zainstalowana 39,5 MW, 
zużycie gazu 4 304 m3

/h w celu wytworzenia 60 Mg/h pary o ciśnieniu 1 MPa, 
temp. 191˚C) i w suszarni DDGS (zużycie gazu 1 965 m

3/h). Oraz energię 
elektryczną w ilości 6,5 MW. 

W oparciu o powyższe dane można stwierdzić, że na 1 Mg etanolu 
w nowoczesnym zakładzie produkcji etanolu zużywa się: 
 w przypadku suszenia wywaru gorzelnianego – 16,3 GJ energii cieplnej oraz 

0,49 MWh energii elektrycznej, 
 w przypadku innego (niż suszenie) sposobu zagospodarowania wywaru 

gorzelnianego – 11,2 GJ energii cieplnej i 0,40 MWh energii elektrycznej. 
W związku z powyższym w ZPE celowym jest wdrożenie technologii, która 
pozwoliłaby na osiągnięcie następujących efektów: 
 zmniejszenie strumienia objętości zużytego gazu ziemnego o dwie trzecie, 

eliminując lub ograniczając pracę istniejącej kotłowni gazowej, 
 wykorzystanie półproduktu z produkcji etanolu do uzyskania odpowiednich 

parametrów pary do zasilania procesów technologicznych, 
 możliwość spalania wywaru gorzelnianego (35% suchej masy) z produkcji 

w przypadku, kiedy jest nieopłacalna sprzedaż DDGS. 
W procesie produkcyjnym na jeden Mg etanolu powstaje ok. 8,7 Mg wywaru 

o wilgotności ok. 88%. Obniżenie wilgotności wywaru do wartości ok. 65% 
powoduje zmniejszenie masy wywaru do 2,7 Mg na 1 Mg etanolu i wzrost 
wartości opałowej do 5,4 MJ/kg. Przy tych parametrach energia chemiczna 
wywaru powstającego przy produkcji 1 Mg etanolu wynosi 14,58 GJ. 

Z powyższej analizy wynika, że energia zawarta w wywarze gorzelnianym, 
powstającym przy produkcji 1 Mg etanolu, odwodnionym do 65 % wilgotności 
(14,58 GJ), całkowicie pokrywa zapotrzebowanie na energię do procesu 
destylacji bioetanolu (11,2 GJ/Mg), pod warunkiem, że sumaryczna sprawność 
całego procesu będzie wynosiła nie mniej niż 77%. 

3.  BADANIA WŁASNOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH  WYWARU 
GORZELNIANEGO 

Wykonano analizę własności fizyko-chemicznych próbki wywaru 
gorzelnianego, pobranej z linii produkcyjnej, produkującej bioetanol 
z kukurydzy. Próbę pobrano z wlotu do przenośnika podającego wywar do 
suszarni obrotowej. Oznaczenia wykonano dla próby wysuszonej do stanu 
analitycznego a następnie wyniki przeliczono na stan suchy, suchy 
bezpopiołowy i roboczy. Wyniki oznaczeń i obliczeń zamieszczono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wyniki analiz i obliczeń własności fizyko-chemicznych wywaru gorzelnianego 

Table 1. The results of analyzes and calculations of physico-chemical distillers 

Analiza paliwa 

S T A N 

roboczy 

r 

analityczny 

a 

suchy 

d 

suchy 
i bezpopiołowy 

daf 

Wilgoć w próbce 
analitycznej  W % 

 7,8   

Wilgoć całkowita  
  W t  % 

65 7,8   

Popiół   A % 1,57 4,2 4,5  

Części lotne  V % 28,25 74,4 80,7 84,5 

Ciepło spalania  
 Qs   kJ/kg 

7 572 19 950 21 636 22 658 

Wartość opałowa  
 Qi     kJ/kg 

5 416 18 439 20 204 21 158 

Węgiel  Ct % 17,58 46,31 50,22 52,60 

Wodór  Ht  % 2,29 6,02 6,53 6,84 

Azot   N % 1,65 4,35 4,72 4,94 

Siarka całkowita  
  St  % 

0,12 0,32 0,35 0,36 

Chlor   Cl % <0,100 0,100 0,108 0,114 

Z tabeli 1 wynika, że wywar gorzelniany charakteryzuje się ciepłem 
spalania znacznie wyższym niż wartości typowe dla biomasy. Ciepło spalania 
wywaru gorzelnianego wynosi 22,6 MJ/kg, podczas gdy wartość typowa dla 
drewna wynosi 18,1-21 MJ/kg, a dla słomy 17,2-18 MJ/kg. Ciepło spalania 
wywaru gorzelnianego ma wartość zbliżoną do ciepła spalania węgli brunatnych, 
które wynosi 22,6-31,8 MJ/kg. 

Zawartość popiołu, 4,5% s.m. jest większa niż typowa wartość dla drewna 
(0,8-1,6%) i mniejsza niż wartości typowe dla słomy: 4,5-6,5%. Wysoka 
zawartość części lotnych, 80,7% jest typowa dla biomasy. Zawartość siarki 
i chloru, istotna ze względu na emisję spalin i zagrożenie korozyjne elementów 
instalacji, jest stosunkowo niska. 

4. OBLICZENIA BILANSU MASOWEGO I ENERGETYCZNEGO PROCESU 
ZGAZOWANIA  

Bilans masowy i energetyczny procesu zgazowania wywaru gorzelnianego 
wykonano dla planowanej instalacji pilotowej, o mocy chemicznej paliwa ok. 
2,7 MW.  Przy  zakładanej  sprawności  procesu  zgazowania  wynoszącej  85%  
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i sprawności kotła parowego ok. 92%, wydajność parowa układu zgazowarka – 
przedpalenisko – kocioł wyniesie ok. 3 Mg/h pary o ciśnieniu 1 MPa. 

4.1. Bilans masowy procesu zgazowania 
Wykonanie bilansu masowego procesu zgazowania pozwala na wstępne 

określenie gabarytów komory zgazowania, określenie rozmiarów poszczegól-
nych stref w komorze, a także wyznaczenie niektórych parametrów procesu. 
Obliczenia wykonano dla wywaru gorzelnianego o wilgotności Wc = 65%, 
zawartości popiołu w suchej masie Ad = 4,5% oraz zawartości części lotnych 
w suchej masie VM = 80,7%. 

Wartości opałowa wywaru gorzelnianego, obliczona w oparciu o wzór 
Mendelejewa wynosi Qd = 5,416 MJ/kg. 

Tabela 2. Bilans masowy wywaru gorzelnianego 
Table 2. Mass balance distillers 

Strumień paliwa Bd dla osiągnięcia mocy Qw = 2,7 MW 0,5 kg/s 

Strumień suchej masy, Bs 0,175 kg/s 

Strumień wilgoci mw 0,325 kg/s 

Strumień substancji mineralnej Bm (karbonizat i popiół) 0,034 kg/s 

Strumień popiołu Bp 7,875.10-3 kg/s 

Procentowa zawartość węgla pierwiastkowego w substancji 

mineralnej pozostałej po odgazowaniu Ck 
76,684 % 

Strumień powietrza potrzebny do całkowitego spalenia 

karbonizatu V0air 
0,23 m3/s 

Z przedstawionych obliczeń (tabela 2) wynika, że znaczna większość 
substancji opuszcza komorę zgazowania w postaci gazowej, natomiast strumień 
masy popiołu opuszczającego komorę stanowi ok. 1% masy w stosunku do 
masowego strumienia gazu powstającego w wyniku różnorodnych procesów 
zachodzących w komorze zgazowania. Stwierdzono, że niezależnie od ładunku 
energii zawartego w gazie i związanej z tym jego wartości użytkowej, proces 
zgazowania powoduje wielokrotną redukcję masy substancji poddanej 
zgazowaniu. Dodatkowo, popiół opuszczający komorę jest pozbawiony 
uciążliwości zapachowej i zagrożenia mikrobiologicznego. 

4.2. Bilans energetyczny procesu zgazowania 
Do przeprowadzenia bilansu energetycznego przyjęto założenie, że 

proces zgazowania wywaru gorzelnianego w warunkach stabilnej pracy instalacji 
będzie przebiegał autotermicznie. Paliwo pomocnicze będzie używane tylko do 
rozruchu instalacji, w celu wygrzania ceramicznej wykładziny żaroodpornej, 
którą wyłożone są powierzchnie poszczególnych elementów instalacji. 
W związku z tym, w obliczeniach bilansowych procesu zgazowania nie bierze 
się pod uwagę udziału paliwa pomocniczego. 
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Przyjęto następujące dane: 
 Paliwo podstawowe (wywar gorzelniany) o strumieniu masy Bd = 0,500 kg/s 

i temperaturze otoczenia to = 20˚C jest podawane do komory zgazowania. 
 Wartość opałowa wywaru gorzelnianego w postaci roboczej, o wilgotności 

65% wynosi Qd = 5416 kJ/kg. 
 Ciepło właściwe suchej masy zawartej w paliwie podstawowym oraz popiołu 

wynosi cp = 1 kJ/kg·K. 
 Strumień masy powietrza o temperaturze otoczenia to = 20˚C, do zgazowania 

(i częściowego spalania) wynosi 0,297 kg/s. 
 Wszystkie produkty opuszczające komorę zgazowania mają temperaturę 

tp = 500 ˚C. 

Ciepło wytworzone w komorze obrotowej, w procesie zgazowania i częściowego 
spalania karbonizatu Qko jest sumą następujących składników (1): 
 ciepło Qgrz, potrzebne do ogrzania do temperatury 100˚C wody zawartej 

w paliwie, kW, 
 ciepło Qpar, potrzebne do odparowania wody zawartej w paliwie, kW, 
 ciepło Qpgrz, potrzebne do przegrzania pary do temperatury 500˚C, kW, 
 ciepło Qsm, potrzebne do ogrzania suchej masy zawartej w paliwie do 

500˚C, kW, 
 ciepło Qpow, potrzebne do ogrzania powietrza do 500˚C, kW, 
 ciepło Qpop, potrzebne do pokrycia strat ciepła odprowadzonego z popiołem, 

kW, 
 ciepło Qstr, potrzebne do pokrycia strat ciepła do otoczenia, kW. 

 Qko=Qgrz+Qpar+Qpgrz+Qsm+Qpow+Qpop+Qstr  (1) 

Wyniki obliczeń bilansowych przedstawiono w tabeli 3. Przeprowadzone 
obliczenia bilansowe wskazują, że przy wilgotności paliwa wynoszącej 65%, 
energia cieplna uzyskana ze spalenia karbonizatu pozostałego po odgazowaniu 
paliwa nie wystarczy do pokrycia zapotrzebowania na energię poszczególnych 
składników procesu. Oznacza to, że dla utrzymania stabilnego termicznie 
procesu będzie potrzebne spalenie w komorze zgazowania części powstałych 
gazów pirolitycznych. Nie jest to w żadnym wypadku strata, jeśli zakłada się, że 
wytworzone gazy pirolityczne będą w dalszej części instalacji spalone w celu 
odzysku ciepła do wytworzenia pary wodnej. 

Dalsze obliczenia bilansowe przeprowadzono dla zmienianej w szerokim 
zakresie (20%-80%) zakładanej wilgotności paliwa podstawowego. Obliczenia 
wykazały, że przy wilgotności paliwa ok. 52% energia zawarta w karbonizacie 
pokrywa zapotrzebowanie na energię w komorze obrotowej. Jednocześnie, 
obniżenie wilgotności paliwa do 52% pozwoliłoby zwiększyć moc instalacji 
o 10% przy zasilaniu takim samym strumieniem paliwa w przeliczeniu na suchą 
masę. 
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Tabela 3. Bilans energetyczny wywaru gorzelnianego 

Table 3. Energy balance distillers 

Ciepło potrzebne do ogrzania do temperatury 100˚C wody 

zawartej w paliwie, Qgrz 
108,94 kW 

Ciepło potrzebne do odparowania wody zawartej w paliwie, Qpar 812,754 kW 

Ciepło potrzebne do przegrzanie pary do temperatury 500˚C, 

Qpgrz 
280,483 kW 

Ciepło potrzebne do ogrzania suchej masy zawartej w paliwie 
do 500˚C, Qsm 

84 kW 

Ciepło potrzebne do podgrzania powietrza do 500˚C, Qpow 75,024 kW 

Ciepło tracone z odprowadzonym popiołem, Qpop 3,78 kW 

Straty ciepła do otoczenia, Qstr 80 kW 

Łączne zapotrzebowanie na energię w komorze obrotowej 

wynosi, Qko 
1445 kW 

Ciepło uzyskane z całkowitego spalenia karbonizatu, 
powstającego po odgazowaniu paliwa, Qk 

878,398 kW 

5. PODSUMOWANIE 

Na podstawie uzyskanych danych charakteryzujących własności paliwowe 
wywaru gorzelnianego przeprowadzono obliczenia bilansu masowego 
i energetycznego procesu zgazowania wywaru gorzelnianego. Wynika z nich, że 
energia zawarta w wywarze gorzelnianym, powstającym jako produkt uboczny 
przy produkcji 1 Mg bioetanolu, odwodnionym do 65% wilgotności (14,58 GJ) 
całkowicie pokrywa zapotrzebowanie na energię w procesie destylacji 
bioetanolu (11,2 GJ). 

W oparciu o dokonane obliczenia bilansowe zaproponowano koncepcję 
instalacji do energetycznego wykorzystania wywaru gorzelnianego, która 
umożliwia spalanie wywaru gorzelnianego po odwodnieniu mechanicznym 
do wilgotności 65%. 

Dzięki rezygnacji z suszenia wywaru, nastąpi obniżenie nakładów 
energetycznych na wytworzenie bioetanolu. 
Zastąpienie paliw kopalnych biomasą pozwoli uzyskać znaczne oszczędności 
w kosztach zakupu paliwa i ograniczyć emisję CO2. 
Eliminacja suszenia wywaru upraszcza proces i instalację produkcji bioetanolu 
oraz obniża nakłady inwestycyjne na instalację i powierzchnie magazynowe. 

Spalanie wywaru gorzelnianego pozwala wielokrotnie zredukować masę 
odpadów do składowania, oraz pozwala zredukować ich uciążliwość zapachową. 
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NUMERYCZNA ANALIZA PRZEPŁYWU  
PRZEZ TURBINĘ SAVONIUSA 

 
Streszczenie: Przepływ wokół turbiny wiatrowej Savoniusa o stałym 
przekroju został przeanalizowany przy pomocy symulacji quasi-2D 
oraz 3D w programie ANSYS CFX. Symulacje przeprowadzono tak, aby 
możliwe było porównanie ich wyników z danymi eksperymentalnymi 
innych badaczy. Przeanalizowano dwa projekty turbin: turbinę Savoniusa 
oraz Bacha. Referat zawiera analizę najbardziej charakterystycznych 
struktur przepływu oraz ich porównanie. 

Słowa kluczowe: Savonius, turbina wiatrowa, Bach, CFD.  

NUMERICAL ANALYSIS OF THE FLOW AROUND 
THE SAVONIUS WIND TURBINE 

 
Abstract: The flow around Savonius wind turbine with constant cross-
sections is examined by means of quasi-2D and 3D flow predictions 
executed in ANSYS CFX. Simulations were performed in a way allowing 
for a comparison with the wind tunnel data presented by other 
researchers. Two designs were simulated: the Classical and so-called  
Bach-type Savonius rotor. The paper presents systematic analysis of the 
most characteristic flow structures, which are identified and compared.  

Keywords:  Savonius, wind  turbine, Bach, CFD. 

1. WSTĘP 

Dynamicznie rozwijające się obszary miejskie radykalnie zwiększają popyt 
na energię. Aby skutecznie odpowiedzieć na zjawisko tego rosnącego 
zapotrzebowania oraz zapewnić dywersyfikację jej źródeł, coraz większe 
zastosowanie znajdują rozwiązania, wykorzystujące energię odnawialną, w tym 
w szczególności energię wiatru. Turbina Savoniusa spełnia te oczekiwania, 
posiadając jednocześnie unikalne cechy, stanowiące o jej wyższości nad 
powszechnie stosowanymi turbinami o poziomej osi obrotu. Dotyczy to 
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szczególnie obszarów zurbanizowanych, a także zastosowań w prywatnych 
gospodarstwach domowych. Główne zalety tego typu turbin to [1,2]:  

 niezależność od kierunku wiatru (brak mechanizmu obracającego, zwarty 
kształt),  

 praca w szerokim spektrum siły wiatru,  
 niska emisji hałasu,  
 wysoki startowy moment obrotowy, 
 niewielkie rozmiary,  
 prosta i tania konstrukcja.  

  
Wszystkie powyższe właściwości turbiny Savoniusa sprawiają, że idealnie 

nadają się one do zastosowań w środowisku o zmiennej sile i kierunku wiatru 
oraz zmiennym poziomie turbulencji, a więc m.in. w terenach zurbanizowanych. 
Jednakże konstrukcje te nie są wolne od wad takich jak relatywnie niska 
sprawność, czy też mała prędkość obrotowa [3,4]. Dlatego większość 
współczesnych badań ukierunkowanych jest na konsekwentne poszukiwanie 
lepszych rozwiązań konstrukcyjnych, które podnoszą sprawność tych turbin. 

2. BADANE WIRNIKI TURBIN 

W omawianej pracy zostały przebadane numerycznie dwa rodzaje wirników 
turbiny wiatrowych Savoniusa: klasyczny (Rys. 1a) oraz Bacha (Rys. 1b).  

 

    
  a b  

Rys. 1.  Modele badanych wirników turbin a) klasyczny, b) Bacha;  
(ze względu na symetrię przedstawione są tylko dolne połowy wirników)  

Fig. 1. Models of investigated turbines a) Classical Savonius; b) Bach-type Savonius; 
(due to their symmetry only a half of each turbine is presented) 

Wymiary obydwu modeli numerycznych odpowiadają wirnikom badanym 
przez Kamojiego i in. [5]. Dzięki temu, możliwe było zweryfikowanie otrzy-
manych wyników przy pomocy eksperymentu. Najważniejsze parametry 
geometryczne zostały przedstawione w Tab. 1. 
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Tabela 1.  Parametry geometryczne badanych modeli wirników 

Table 1. Geometrical parameters of the tested rotor models 

 Średnica 
[m] 

Szczelina 
między-
łopatowa 

Miara kąta 

tworzącego  
łuk łopaty [°] 

Wskaźnik 

kształtu* 

Parametr 
końca 

łopat** 

Wysokość 
[m] 

Klasyczny 0,2 
15% 

średnicy 
180 Nd. 1,33 0,154 

Bach 0,2 0 135 0,2 1,33 0,154 

* Stosunek odcinka prostego tworzącego ramię łopaty do promienia krzywizny części 

spływowej łopaty.  
** Stosunek średnicy tarcz na końcach łopat do średnicy wirnika. 

3.  DEFINICJA SYMULACJI 

W przedstawionym opracowaniu przeprowadzono pełnowymiarowe 
symulacje trójwymiarowe 3D wraz z serią symulacji 2D przy użyciu programu 
ANSYS CFX. Jako dane referencyjne posłużyły wyniki eksperymentu 
przeprowadzonego przez Kamojiego i in. [5]. Pozwoliło to na porównanie 
wyników analizy numerycznej oraz na sprawdzenie wpływu uproszczenia 2D.  

Na potrzeby badań stworzony został model fizyczny przestrzeni wokół 
wirników, składający się z dwóch domen obliczeniowych. Pierwsza – obrotowa, 
zawierająca konstrukcję turbiny, a także druga – stacjonarna, modelująca tunel 
aerodynamiczny o wymiarach użytych w badaniach eksperymentalnych [5]. Aby 
zapewnić porównywalne warunki symulacji dla obydwu typów turbin, tylko 
wewnętrzna część była wymieniana. Domena obrotowa posiadała dwukrotnie 
większy promień niż sam wirnik, co zapewniało rozwiązywanie skom-
plikowanych struktur wirowych, powstających blisko turbiny, w obrębie 
obracającego się układu odniesienia co pozwoliło ograniczyć ewentualne błędy 
obliczeniowe wynikających z wielokrotnego przekraczania przez czynnik 
interfejsu pomiędzy domenami. W związku z symetrią wirnika, zasymulowano 
przepływ jedynie przez dolną połowę turbiny. 

Mając na uwadze niskie prędkości przepływu w omawianym przypadku, 
zmiany gęstości były bardzo niewielkie, dlatego założono, że powietrze jest 
w tym przypadku nieściśliwe. Ze względu na ciągłą zmianę położeń łopat 
względem napływającego wiatru wraz z obrotem turbiny Savoniusa struktura 
przepływ jest bardzo złożona i odznacza się licznymi strefami oderwań. Dlatego 
też modelowanie turbulencji jest dużym wyzwaniem. W symulacjach użyto 
modelu turbulencji Shear Stress Transport (SST). Model ten był z powodzeniem 
używany w podobnych badaniach [6,7]. W przypadku odpowiednich zagęszczeń 
siatek obliczeniowych (jak w przedstawionych obliczeniach) pozwala on na 
poprawne wyznaczenie separacji przepływu. Jest on zatem stosowany, gdy 
bardzo wysoka dokładność w warstwie przyściennej jest wymagana, co ma 
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miejsce w omawianym przypadku. Użycie tego modelu turbulencji pozwoliło 
także na zamodelowanie przejścia laminarno-turbulentnego z wykorzystaniem 
modelu -, co jak wykazały badania numeryczne [8] istotnie wpływało na 
zgodność uzyskiwanych wyników z wynikami badań eksperymentalnych 

Jako warunek brzegowy na wlocie do domeny została zdefiniowana 
prędkość napływającego wiatru w zależności od zakładanego wyróżnika 
szybkobieżności (TSR = λ = ωR/U, gdzie ω – prędkość kątowa wirnika, 
R – promień wirnika, U – prędkość wiatru). Stanowi to swego rodzaju 
ograniczenie stosowanego modelu, gdyż zmiana prędkości czynnika powoduje 
jednocześnie zmianę liczby Reynoldsa. Jednakże, dzięki stałej prędkości 
obrotowej wirnika, uzyskano zgodność węzłów siatek dla każdego kroku 
czasowego, co spowodowało ograniczenie interpolacji między domeną 
stacjonarną i obrotową. Dodatkowo, na wlocie zdefiniowano niski poziom 
intensywności turbulencji (1%) jak w [5]. Na wylocie założono ciśnienie 
atmosferyczne (równe 1 bar). W związku z tym, że zarówno sama turbina jak 
i spodziewany charakter przepływu posiadają płaszczyznę symetrii w środku 
wysokości wirnika, możliwe było zastosowanie w obliczeniach 3D symetrii jako 
warunku brzegowego, na tej płaszczyźnie. Z kolei w obliczeniach 2D symetria 
zadana została po obydwu stronach rozwiązywanej warstwy (szerszy opis 
metodyki obliczeń dla tego przypadku przedstawiony jest w [8]). W przypadku 
łopat turbiny oraz tarczy obrzeża założono warunek bez poślizgu (no-slip wall), 
czyli zerową prędkość powietrza na ściankach. 

4. WERYFIKACJA WYNIKÓW 

W celu weryfikacji wyników przeprowadzonych symulacji, otrzymane 
dane skonfrontowano z rezultatami eksperymentu przeprowadzonego 
przez Kamojiego et al. [5]. Eksperyment ten przeprowadzono w tunelu 
aerodynamicznym i dotyczył on klasycznej turbiny Savoniusa oraz turbiny 
Bacha. Zależność między współczynnikiem mocy (stosunek mocy 
przechwyconej przez łopaty turbiny do mocy dostępnej w wietrze – 2Tω/ρU

3DH, 
gdzie T – moment obrotowy, ρ – gęstość powietrza, D – średnica wirnika, H – 
wysokość wirnika) oraz wyróżnikiem szybkobieżności (stosunek prędkości 
obrotowej końca łopatki do prędkości wiatru) dla turbiny badanych przez 
Kamojiego et al. zaprezentowano na Rys. 2, wraz z wynikami symulacji 2D i 3D.  

Można zauważyć, że istnieją pewne różnice między wynikami 
eksperymentalnymi a symulacjami. W przypadku symulacji 2D należy 
pamiętać, że model 2D nie bierze pod uwagę efektów trójwymiarowych 
(zwłaszcza wirów, które są źródłem istotnych strat) na końcach łopatek 
w pobliżu tarcz ograniczających turbinę od dołu i góry. Ponadto, dodatkowe 
straty mogą być powodowane przez opór toczny wału turbiny. Tłumaczy to 
przeszacowanie mocy dla przypadku klasycznego wirnika. Niestety w przypadku 
wirnika Bacha symulacje 2D wyraźnie niedoszacowują uzyskaną moc 
dla wyróżników szybkobieżności poniżej 1,0 co świadczy o innych niezidenty-
fikowanych mankamentach zastosowanej metody. Z kolei prezentowane wyniki 
symulacji 3D są jednoznaczne i wskazują na kilkuprocentowe przeszacowanie 
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uzyskiwanej mocy w odniesieniu do badań eksperymentalnych. Niestety ze 
względu na znaczący rozmiar zadań i długi czas obliczeń nie wykonano jeszcze 
szerszych obliczeń, tj. poza punktem optymalnej wartości współczynnika 
szybkobieżności. 

 

Rys. 2.  Porównanie wyników symulacji z eksperymentem 

Fig. 2. Comparison of the simulation and experimental data 

5. WYNIKI DLA TURBINY BACHA 

W celu zademonstrowania jak zachowuje się przepływ, przy różnych 
ustawieniach kątowych turbiny, wybrano przypadek dla najbardziej repre-
zentatywnego wyróżnika szybkobieżności, tj. 0,8 dla którego moc osiąga 
największą wartość. Wykres współczynnika mocy dla jednego, pełnego obrotu 
turbiny przedstawiony jest na Rys. 3.  

 
Rys. 3.  Współczynnik mocy dla turbiny wiatrowej Bacha i TSR = 0,8 

Fig. 3. Coefficient of power for the Bach-type wind turbine for  TSR = 0.8 
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Pozycja wirnika odpowiadająca najwyższemu współczynnikowi mocy 
osiągnięta jest dwukrotnie w czasie jednego obrotu. Można zatem stwierdzić, że 
zawiera on dwa bardzo zbliżone choć nie identyczne cykle. Zaznaczono 
najbardziej charakterystyczne punkty wykresu, tj. A i C gdy moc osiąga wartości 
maksymalne, natomiast B i D dla wartości minimalnych. Ponadto, należy 
zauważyć, że współczynnik mocy dla swojego minimum osiąga niemal wartość 
zerową, co może mieć wpływ na utrudnienie startu takiej turbiny przy danym 
ustawieniu kątowym. 

 

      
 Rys. 4.  Rozkład prędkości w układzie stacjonarnym dla punktów 

charakterystycznych A i B 

Fig. 4. Distribution of velocity in stationary frame for the characteristic points A and B 

Na Rys. 4 można zauważyć stopień skomplikowania struktury przepływu 
oraz jej zmienność w zależności od położenia kątowego wirnika. W położeniu A, 
gdy uzyskiwany jest największy moment obrotowy, widoczne jest wyraźne 
przyspieszenie czynnika na powierzchni wypukłej łopatki nacierającej 
(poruszającej się zgodnie z kierunkiem wiatru) co powoduje powstawanie siły 
nośnej napędzającej turbinę. Z kolei dla położenia B po stronie wypukłej 
powracającej łopatki zostaje wytworzona strefa stagnacji zmniejszająca moment 
obrotowy turbiny generowany przez łopatkę nacierającą. Na te podstawowe 
zjawiska nałożone są oddziaływania licznych stref oderwań (recyrkulacji) 
zarówno na powierzchni wypukłej łopaty nacierającej jak i powracającej. 

W celu zapewnienia lepszego oglądu struktur przepływu oraz zobrazowania 
schematu ich powstawania przygotowano Rys. 5. Przedstawiono na nim linie 
prądu dla położeń wirnika 0,45, 90 i 135° (napływ od góry). Podobnie jak 
na Rys. 4 widoczny jest duży stopień skomplikowania struktury przepływu 
z licznymi strefami zawirowań i recyrkulacji. Można zauważyć że mają one 
zdecydowanie trójwymiarowy charakter co może wyjaśniać dlaczego symulacje 
2D odznaczały się gorszą zgodnością z eksperymentem. Ukształtowanie 
łopatek, w tym zmniejszony kąt łuku wytwarza większą siłę nośną na łopatce 
nacierającej dla pozycji wirnika w pobliżu punktów A i C oraz niższy opór 
w trakcie przemieszczania się w powietrzu. Istotnym czynnikiem wpływającym 
na pole przepływu wokół turbiny jest brak szczeliny międzyłopatowej. Powoduje 
to zmniejszenia przeciwnego momentu obrotowego na powracającej łopacie.  
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Rys. 5.  Rozkład prędkości w układzie stacjonarnym dla turbiny Bacha 

Fig. 5. Velocity distribution in stn. frame for the Bach-type Savonius rotor 

6. WYNIKI DLA KLASYCZNEGO SAVONIUSA 

 
Rys. 6.  Współczynnik mocy dla klasycznej turbiny Savoniusa i TSR = 0,8 

Fig. 6. Coefficient of power for the Classical Savonius wind turbine for TSR = 0.8 
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Wykres współczynnika mocy dla jednego, pełnego obrotu wirnika 
klasycznej turbiny Savoniusa przedstawiony jest na Rys. 6 dla wyróżnika 
szybkobieżności równego 0,8. Ponownie jak poprzednio zaznaczono 
charakterystyczne punkty pracy wirnika A i C dla maksimów współczynnika 
mocy oraz B i D dla minimów. W przypadku turbiny klasycznej Savoniusa, 
podobnie jak dla turbiny Bacha pozycje kątowe ekstremów współczynnika mocy 
są niemal identyczne. Dlatego, w tym przypadku również można założyć, że na 
jeden obrót składają się dwa prawie jednakowe cykle. 

 

      
Rys. 7.  Rozkład prędkości w stacjonarnym układzie odniesienia dla Savoniusa 

klasycznego dla punktów charakterystycznych A i B 

Fig. 7. Velocity distribution in stn. frame for the Classical Savonius rotor for 
characteristic points A and B 

Obraz struktury przepływowej przedstawiony na Rys. 7 dla klasycznej 
turbiny Savoniusa jest podobny do przedstawionego na Rys. 4 dla turbiny 
Bacha. Podstawowe zjawiska przepływowe wynikające z charakteru pracy tego 
typu turbiny są wyraźnie widoczne, tj. w położeniu A obserwuje się 
przyśpieszenie czynnika na części wypukłej łopatki nacierającej z uwagi na 
pojawienie się tzw. efektu Coandy; w położeniu B widoczna jest strefa stagnacji 
na łopatce powracającej. Podobnie jak w poprzednio omawianym przypadku 
towarzyszy temu szereg wirów, (recyrkulacji, oderwań).  

Jednak obecność szczeliny międzyłopatowej istotnie modyfikuje strukturę 
przepływu. W położeniu A przepływ, który formuje się po wklęsłej stronie łopatki 
nacierającej kieruje czynnik na stronę wklęsłą łopatki powracającej skutkuje 
zmniejszeniem ciśnienia pod łopatą nacierającą, co powoduje zmniejszenie 
momentu obrotowego generowanego przez tą łopatkę. Z kolei w położeniu 
B strumień międzyłopatowy skierowany na stronę wklęsłą łopatki powracającej 
zwiększając ciśnienie w tej strefie. W efekcie negatywny udział powracającej 
łopatki w całym mechanizmie powstawania momentu obrotowego zostaje 
znacząco zmniejszony. W efekcie globalny wpływ obecności szczeliny 
międzyłopatkowej na osiągi turbin Savoniusa jest pozytywny, co zostało 
potwierdzone przez wielu badaczy [6,7]. Istotnym czynnikiem jest oczywiście 
rozmiar szczeliny. Szereg źródeł wskazuje na wartość ok. 0,2 średnicy jako jest 
optymalną [6]. Niemniej jednak badania [5] dla turbiny z wirnikiem 
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w konfiguracji Bacha wskazują na negatywny wpływ obecności szczeliny. 
Należy więc sądzić, że przepływ przez szczelinę międzyłopatkową daje różne 
efekty w zależności od konfiguracji geometrycznej wirnika. 

 

       
  

 
 

   Rys. 8.  Rozkład prędkości w stacjonarnym układzie odniesienia dla różnych pozycji 
kątowych klasycznego wirnika Savoniusa 

Fig. 8. Distribution of the velocity in stationary frame for different angular positions 
of the Classical Savonius rotor 

Na Rys. 8 przedstawiono linie prądu dla położeń wirnika 0, 45, 90 i 135° 
(napływ od góry). Podobnie jak poprzednio można zauważyć zdecydowanie 
trójwymiarowy charakter skomplikowanych struktur wirowych (recyrkulacji). Linie 
prądu czytelnie obrazują charakter przepływu przez szczelinę międzyłopatkową 
z napływem czynnika na stronę wklęsłą łopatki powracającej oraz z dodatkowym 
zawirowaniem w samej szczelinie. Za wirnikiem można także zaobserwować 
formację wirów, podobną do struktury znanej jako ścieżka wirowa von Karmana. 
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WNIOSKI 

Przedstawione w artykule wyniki badań pozwalają na wyciągnice 
następujących wniosków: 

 Porównanie wartości eksperymentalnych oraz danych otrzymanych na 
drodze symulacji jasno pokazuje, że symulacje 2D w większym stopniu 
odbiegają od wyników eksperymentu niż symulacje 3D. Jednakże, tego 
typu symulacje 3D są dużo droższe (pochłaniają znacznie więcej czasu) 
niż symulacje 2D. 

 Turbina Bacha, która w omawianym przypadku nie posiada szczeliny 
między łopatkami, ślad aerodynamiczny zajmuje dużo większy obszar niż 
w przypadku turbiny klasycznej. Można zatem stwierdzić, że nie tylko 
parametry wydajnościowe powinny być brane pod uwagę przy badaniu tego 
typu turbin, ale także to jak wpływają one na swoje otoczenie podczas 
pracy. 

 Obecność strumienia przepływającego przez szczelinę międzyłopatową 
sprawia, że negatywny udział powracającej łopatki w całym mechanizmie 
powstawania momentu obrotowego zostaje zmniejszony, co korzystnie 
wpływa na sprawność klasycznej turbiny Savoniusa. 
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POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA WÓD GEOTERMALNYCH 
NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA UNIEJÓW 

 
Streszczenie: Dzięki wykorzystaniu wód geotermalnych w ciągu ostatniej 
dekady nastąpił zdecydowany rozwój Uniejowa szczególnie w kierunku 
turystycznym. Gmina i jej mieszkańcy odnoszą wiele korzyści społeczno-
gospodarczych i związanych z ochroną środowiska. Województwo łódzkie 
zyskało swoje pierwsze uzdrowisko i jeden z najlepiej wypromowanych 
markowych produktów turystycznych. Celem artykułu jest przedstawienie 
genezy i konsekwencji nowych funkcji uzdrowiskowych Uniejowa 
w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych. 

Słowa kluczowe: woda geotermalna, Uniejów, uzdrowisko termalne, 

turystyka uzdrowiskowa. 
 

POTENTIAL USE OF GEOTHERMAL WATER 
ON THE EXAMPLE OF UNIEJÓW HEALTH-RESORT 

 
Abstract: A remarkable development of Uniejow has been observed in the 
last decade thanks to the exploitation of geothermal water, especially in 
the field of tourism. The commune and its inhabitants derive a lot of 
profits owing to the socio-economic and environmental changes. Lodzkie 
voivodeship has acquired its first health-resort and one of the best 
recognized tourist products. The aim of the article is to present the 
genesis and consequences of new functions of Uniejów as a health-resort 
based on the use of geothermal water. 

Keywords: geothermal water, Uniejow, thermal health-resort, spa tourism. 
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1. WSTĘP – UNIEJÓW UZDROWISKO TERMALNE 

Uniejów – jedno z najstarszych polskich miast, od 2012 r. jest pierwszym 
w województwie łódzkim, czterdziestym piątym i najmłodszym w Polsce 
uzdrowiskiem. Wykorzystanie wód geotermalnych w ciągu ostatnich trzynastu 
lat zadecydowało o przełomie w rozwoju gospodarczym miasta i zdecydowanej 
przemianie jego oblicza. W okresie przedinwestycyjnym gmina Uniejów była 
bowiem jedną z biedniejszych w Polsce, o charakterze rolniczym, zaś 
3-tysięczne miasteczko pełniło funkcję lokalnego ośrodka usługowego, 
w którym nie funkcjonował przemysł. Uniejów posiadał jednak swój ukryty 
potencjał turystyczny, który stał się motorem przemian sytuacji społeczno-
gospodarczej całej gminy oraz przekształceń w strukturze funkcjo- 
nalno-przestrzennej i fizjonomicznej miasta. Dopiero wykorzystanie wód 
geotermalnych przerwało fazę marazmu i stworzyło zupełnie nowe szanse 
rozwoju. Dotąd niedoceniane i niedostatecznie promowane walory historyczno-
kulturowe i przyrodnicze, a szczególnie zasoby wody geotermalnej stały się 
impulsem do zdynamizowania rozwoju miasta i nadania jemu kierunku turystyki 
uzdrowiskowej. 

Władze samorządowe gminy Uniejów umiejętnie połączyły potencjał 
przeszłości w postaci bogatej historii i kultury z perspektywicznym spojrzeniem 
na Uniejów. Stopniowo, ale konsekwentnie realizują wizję Uniejowa jako 
nowoczesnego, „młodego duchem”, „aktywnego uzdrowiska termalnego”, 
przeznaczonego głównie dla osób zapracowanych, dbających o zdrowie, 
ceniących profilaktykę, dla rodzin z dziećmi. W Uniejowie przedstawiciele 
różnych pokoleń znajdą odpowiednie dla siebie atrakcje sprzyjające szybkiej 
regeneracji sił i zdrowia. Uniejów Uzdrowisko Termalne ma być postrzegane 
jako swoista „kapsuła zdrowia i witalności” integrująca bogactwo przyrodnicze, 
geotermalne, historyczne i kulturowe gminy. Najważniejszymi walorami 
turystycznymi gminy Uniejów są bowiem sprzyjające zdrowiu warunki 
klimatyczne, nadwarciańskie krajobrazy, formy ochrony przyrody, a także 
liczne świadectwa średniowiecznej historii miasta (m.in. XIV-wieczne gotyckie 
perełki architektury: zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich i kolegiata), ślady 
wielokulturowości gminy, patriotyczne miejsca pamięci i kultywowane od stuleci 
tradycje regionalne. Mocną stroną uzdrowiska Uniejów jest również jego 
korzystne położenie geograficzne oraz bezpośrednie połączenie gminy Uniejów 
z autostradą A2.  

Wśród czynników, które zadecydowały o rozwoju Uniejowa opartym 
na potencjale wód geotermalnych należy wymienić korzystną sytuację związaną 
z istnieniem odwiertów geologicznych. Pierwszy odwiert wykonano pierwotnie 
jako otwór poszukiwawczy ropy naftowej, zaś następne już jako geotermalne. 
Zostały one ponownie uruchomione w celu eksploatacji wody geotermalnej 
po wielu latach od ich wykonania. Istotne determinanty rozwoju gospodarczego 
Uniejowa stanowią również: wiedza, otwartość na działanie i przedsiębiorczość 
władz samorządowych, świadomość ekologiczna oraz umiejętność efektywnego 
pozyskiwania środków finansowych. Za pośrednictwem Samorządu Województwa 
Łódzkiego absorbowane są wielomilionowe fundusze głównie z budżetu UE [2]. 
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Fundusze zewnętrzne, unijne i krajowe, pomogły w realizacji nie tylko inwestycji 
geotermalnych, ale także rozwijaniu infrastruktury technicznej i prowadzenia 
różnych projektów w sferze społecznej i promocyjnej na terenie całej gminy. 
Kompleksowe działania w tym zakresie przyczyniają się do tworzenia 
unikatowej w skali kraju marki uzdrowiska termalnego. 

O skuteczności i celowości podejmowanych działań świadczy fakt, że 
Uniejów wielokrotnie zajmował czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach 
gmin w zakresie wielkości pozyskiwanych fundusz unijnych i dynamiki rozwoju. 
Projektom turystycznym, gminie i jej władzom przyznawane są od kilku lat 
liczne nagrody w skali regionalnej i ogólnopolskiej, np.: w konkursie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy 
Europejskich” (2009, 2013), w Rankingach Samorządów „Rzeczpospolitej” 
(2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), w Plebiscycie Magazynu National 
Geographic Traveler „7 Nowych Cudów Polski 2012”, w konkursach Polskiej 
Organizacji Turystycznej za „Najlepszy Produkt Turystyczny Roku” 
(Wyróżnienie POT 2011 i Certyfikat POT 2012). 

Działania związane z rozwojem infrastruktury i funkcji turystycznych 
Uniejowa w oparciu o potencjał geotermalny spotykają się z dużym 
zainteresowaniem różnych instytucji naukowych, organizacji, władz, mediów. 
Jest to potwierdzenie, że Uniejów stanowi dobry przykład dla innych 
samorządów lokalnych w Polsce oraz motywację do odważnego ubiegania się 
o środki unijne.  

2. WALORY UZDROWISKOWE UNIEJOWA 

2.1. Woda geotermalna 

Wykorzystanie wód geotermalnych dla gminy i jej mieszkańców jest szansą 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to perspektywiczne odnawialne źródło 
energii, co w świetle rosnących cen paliw kopalnych, zmniejszających się 
zasobów tych surowców oraz możliwości uniezależniania się od światowego 
rynku paliw konwencjonalnych, jest wystarczającym uzasadnieniem korzyści 
płynących z energetyki geotermalnej. Nie bez znaczenia jest fakt pozytywnego 
efektu ekologicznego, który polega na redukowaniu emisji gazów cieplarnianych 
i pyłów do atmosfery na skutek spalania paliw konwencjonalnych. Jest to 
szczególnie ważne w aspekcie uzdrowiskowego charakteru Uniejowa.  

Jak udowadniają liczne przykłady europejskich i polskich miejscowości, 
w których wody geotermalne wykorzystywane są do celów rekreacyjnych 
i leczniczych, bogactwo to stało się impulsem ich rozwoju w kierunku dobrze 
wypromowanych ośrodków turystycznych i uzdrowiskowych. 

Tendencje te obserwowane są systematycznie od początku XXI w. 
w Uniejowie. W 1978 r. ku powszechnemu rozczarowaniu zamiast złóż ropy 
naftowej, niespodziewanie odkryto złoża wody geotermalnej. Od tego momentu 
Uniejów musiał czekać ponad dwadzieścia lat na wykorzystanie swojej szansy. 
W latach dziewięćdziesiątych wykonano kolejne odwierty, a od 2001 r. zaczęła 
funkcjonować instalacja geotermalna zarządzana przez spółkę „Geotermia 
Uniejów” [5, 7].  
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Potencjał wód geotermalnych eksploatowanych w Uniejowie polega na 
możliwości ich wszechstronnego wykorzystania zgodnie z ideą kaskadowego 
odbioru ciepła. W Uniejowie zagospodarowuje się zarówno wodę, jak i energię 
geotermalną do celów ciepłowniczych (przygotowanie ciepłej wody użyt- 
kowej, ogrzewanie budynków), balneoterapeutycznych (wodoleczniczych), 
rekreacyjnych, promocyjnych (tężnie, czerpnie wody i fontanny termalne) oraz 
do podgrzewania gruntów. Możliwości techniczne pozwalają na zastosowanie 
uniejowskich wód termalnych do produkcji preparatów kosmetycznych, co 
zostało potwierdzone we wstępnych badaniach naukowych [4, 5]. Planowane 
kierunki zastosowania energii geotermalnej to również pionierskie w Polsce 
wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni hybrydowej. 
Dalsze, perspektywiczne sposoby wykorzystania energii i wód geotermalnych 
związane są m.in. z ogrodnictwem, rolnictwem, hodowlą ryb ciepłolubnych [5].  

Woda geotermalna pozyskiwana jest systemem dubletu geotermalnego 
(z dodatkowym rezerwowym otworem chłonnym) odwiertem PIG/AGH-2 
z piaskowcowych utworów dolnokredowych z głębokości 2031 m [7]. 
Eksploatacja następuje z zastosowaniem pomp głębinowych, co pozwala na 
zwiększenie wydajności wydobycia do ok. 120 m3

/h. Złoże odznacza się 
samowypływem, znajduje się pod ciśnieniem artezyjskim 2,6 atmosfer [4]. 
Wody geotermalne Uniejowa są wodami chlorkowo-sodowymi (wg. klasyfikacji 
Altowskiego-Szwieca), charakteryzują się mineralizacją ok. 6,8-8,8 g/dm3 

i temperaturą na wypływie ok. 68
o-70oC [4]. 

Z punktu widzenia funkcji uzdrowiskowych Uniejowa najważniejszą cechą 
wód geotermalnych są ich właściwości fizykochemiczne pozwalające na 
szerokie zastosowanie surowca w lecznictwie i rekreacji. Unikatową 
właściwością, w porównaniu do innych polskich uzdrowisk wykorzystujących 
wody termalne, jest jej wysoka temperatura 68o

C. Kąpiele w wodzie termalnej 
w Uniejowie oddziałują na organizm zarówno termicznie, jak i chemicznie [3]. 
Skład chemiczny analizowanej wody odznacza się zawartością głównie soli, 
co wpływa korzystnie na proces leczenia schorzeń układu ruchu i chorób 
dermatologicznych oraz wspomaga przebieg rehabilitacji. W Uniejowie 
prowadzone są różnorodne zabiegi balneoterapeutyczne z zastosowaniem wody 
termalnej: kąpiele (częściowe, całkowite, perełkowe), które wpływają 
uspokajająco i relaksująco na organizm, wspomagają układ nerwowy 
i rozluźniają mięśnie. Inhalacje na bazie wody termalnej działają korzystnie na 
schorzenia górnych dróg oddechowych. Zawartość innych pierwiastków takich 
jak: jodki i fluorki sprzyja stosowaniu uniejowskiej wody termalnej do kuracji 
pitnych przy niedoborach jodu i fluoru [3, 5].   

Właściwości lecznicze wody geotermalnej wydobywanej otworem 
PIG/AGH-2 zostały potwierdzone naukowo przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu. We wrześniu 
2008 wydano świadectwo, w którym stwierdzono, że „Woda ta może być 
wykorzystywana do kąpieli indywidualnych w wannach oraz zbiorowych 
w basenach leczniczych, a także wspomagająco do kuracji pitnych” oraz 
„Aktualne dane pozwalają na uznanie, że woda ta ze względu na zawartość 
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chlorku sodowego oraz towarzyszących składników mineralnych może być użyta 
do krenoterapii jako środek wspomagający sekrecję w przewodzie pokarmowym 
oraz stymulujący przemianę materii. Ze względu na temperaturę oraz 
współdziałanie rozpuszczonych soli – woda z odwiertu PIG/AGH-2 może 
korzystnie wpływać w czasie kąpieli na zmienione chorobowo narządy ruchu” [9]. 

Oficjalnie miasto posiada status uzdrowiska od dnia 27.06.2012 r. Prezes 
Rady Ministrów wydał rozporządzenie „w sprawie nadaniu statusu uzdrowiska 
miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń 
i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów” oraz nadał nazwę „Uzdrowisko 
Uniejów” [11]. Proces ubiegania się o ten status trwał kilkanaście lat. 
Koniecznym bowiem było wydanie odpowiednich świadectw potwierdzających 
lecznicze właściwości wód geotermalnych i klimatu, wydanie operatu 
uzdrowiskowego i potwierdzenie decyzją Ministra Zdrowia możliwości 
i kierunków prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Decyzja ta została 
wydana w 2011 r. Określono w niej następujące kierunki leczenia: choroby 
ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, 
choroby naczyń obwodowych, choroby skóry [10]. 

2.2. Warunki klimatyczne i walory krajobrazowe 

Jednym z warunków uzyskania statusu uzdrowiska jest potwierdzenie 
korzystnych dla zdrowia właściwości leczniczych klimatu miejscowości. Istotną 
rolę pełnią również walory krajobrazowe i istnienie form ochrony przyrody.  

W badaniach klimatu i bioklimatu Uniejowa stwierdzono, że warunki te są 
sprzyjające prowadzeniu klimatototerapii, szczególnie zalecane w leczeniu 
klimatycznym chorób narządów ruchu i reumatologicznych, a także chorób 
układu oddechowego i zaburzeń neurologicznych. Z leczenia klimatem można 
korzystać w Uniejowie przez cały rok, jednak jego najskuteczniejsze efekty są 
w okresie od początku maja do połowy października. Na terenie uzdrowiska 
Uniejów zalecanymi formami klimatoterapii są: aeroterapia, helioterapia 
i terenoterapia [1]. Klimat i bioklimat Uniejowa spełnia większość wymagań 
stawianych miejscowościom uzdrowiskowym, co zostało potwierdzone 
Świadectwem właściwości leczniczych klimatu wydanym przez Instytut 
Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN w Warszawie z dn. 
17.10.2008 r. [8]. 

Z punktu widzenia bogactwa przyrodniczego gmina Uniejów należy do 
jednych z cenniejszych obszarów województwa łódzkiego. Świadczy o tym duża 
różnorodność form ochrony przyrody: dwa obszary Natura 2000, dwa obszary 
chronionego krajobrazu, trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, osiem użytków 
ekologicznych i dziewięć pomników przyrody, ponadto występują obiekty 
ochrony gatunkowej. Według przeprowadzonych badań inwentaryzacji 
i waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej stwierdzono, że najatrakcyjniejszymi 
terenami gminy Uniejów są jej zachodnia część położona w dolinie Warty, zaś 
sama miejscowość uzdrowiskowa Uniejów położona jest również na terenie 
wybitnie atrakcyjnym pod względem walorów przyrodniczych [6].  
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3. ROZWÓJ TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W UNIEJOWIE 

3.1. Infrastruktura turystyczna związana z wykorzystaniem wody 
geotermalnej 

Bezpośrednim następstwem wykorzystywania wód geotermalnych jest 
rozwój infrastruktury technicznej oraz turystycznej. W Uniejowie realizowane są 
także różnorodne projekty związane z rozwojem bazy rekreacyjnej, lecznictwa 
uzdrowiskowego, gastronomicznej, noclegowej, sportowej, edukacyjno-
kulturalnej. Wszystkie obiekty wykorzystują wodę i energię geotermalną do 
celów grzewczych, a wybrane do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. 

Pierwszym stopniem w systemie kaskadowym wykorzystania wody 
geotermalnej  jest zastosowanie jej do celów ciepłowniczych przez zakład 
„Geotermia Uniejów”. Ciepłownia geotermalna charakteryzuje się mocą 
całkowitą 5,6 MW, z czego 3,2 MW pochodzi z energii geotermalnej [4, 5]. 
Od 2001 r. zapewnia dostawy energii cieplnej do około 80% budynków 
(użyteczności publicznej, bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych) 
w Uniejowie. Od 2006 r. działa kotłownia na biomasę, która zastąpiła szczytowe 
kotły olejowe. Dzięki temu „Geotermia Uniejów” stała się pierwszym w Polsce 
geotermalnym zakładem ciepłowniczym całkowicie wykorzystującym tylko 
odnawialne źródła energii. Zastąpienie większości kotłowni opalanych 
konwencjonalnymi źródłami energii przyczynia się do uzyskiwania znacznego 
efektu ekologicznego, który został potwierdzony badaniami WFOŚiGW w Łodzi [4]. 

Projektami związanymi z drugim stopniem wykorzystania wód 
geotermalnych do celów leczniczych i rekreacyjnych są: Gabinet 
Balneologiczny „Geotermii Uniejów” (działający pilotażowo od 2002 r.), a przede 
wszystkim kompleks basenów termalnych „Termy Uniejów” funkcjonujący od 
lipca 2008 r. (I etap) i od maja 2012 r. (II etap, rozbudowa). Rozwój Uniejowa 
jako ośrodka turystyki uzdrowiskowej zaczął przyciągać inwestorów prywatnych. 
W maju 2011 r. powstał pierwszy tego typu obiekt – „Uzdrowisko Uniejów Park” 
należący do Instytutu Zdrowia Człowieka, a następnie hotel**** Medical SPA 
„Lawendowe Termy” (od grudnia 2012 r.) oraz hotel*** Uniejów (od czerwca 
2013 r.). 

Uniejów jest dotychczas jedynym miejscem w Polsce, w którym woda 
geotermalna znajduje zastosowanie do podgrzewania gruntów. Od 2012 r. 
funkcjonuje w mieście całoroczny kompleks boisk sportowych im. W. Smolarka 
z boiskiem z naturalną murawą podgrzewaną wodą geotermalną. Ponadto 
ścieżki wokół zamku, w parku są w zimie wolne od śniegu i lodu.  

Kolejnymi sposobami wykorzystania wody geotermalnej  jest zastosowanie 
jej do celów promocyjnych. Postanowiono udostępnić możliwość bezpo-
średniego doświadczenia właściwości uniejowskiej wody termalnej. W tym celu 
zrealizowano fontanny i tężnie termalne oraz czerpnie wody termalnej. Te formy 
małej architektury miejskiej nawiązują do funkcji uzdrowiskowych miasta oraz 
do jego średniowiecznej historii (np. fontanny – armaty) i tym samym wpływają 
na uatrakcyjnienie i poprawę estetyki w uzdrowisku.  
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Uzupełnieniem termalnych atrakcji turystycznych Uniejowa są obiekty 
związane z walorami historycznymi i kulturowymi miasta i regionu. Jedną 
z pierwszych inwestycji turystycznych w Uniejowie był kompleks historyczny 
„Kasztel Rycerski”. Zrealizowano ją w 2008 r. równolegle z pierwszym etapem 
budowy basenów termalnych „Termy Uniejów” i z Restauracją Termalną 
(obecnie obiekt prywatny „Bistro Cafe Termalna”). Kasztel Rycerski pełni 
funkcje obiektu edukacyjno-rekreacyjno-noclegowego. Jest on nawiązaniem do 
średniowiecznej historii miasta. W Kasztelu, w odpowiedniej historycznej 
atmosferze, oferowane są gościom kąpiele w termalnej solance.  

Ponadto w zrealizowanych w 2012 r. inwestycjach w ramach unijnego 
projektu „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki 
Uzdrowiskowej”: Zagrodzie Młynarskiej, Domu Pracy Twórczej ASP w Łodzi 
oraz zrewitalizowanym zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich również 
wykorzystywana jest energia geotermalna do ich ogrzewania.   

W Uniejowie planowane do realizacji są następujące inwestycje techniczne 
związane z geotermią. Powstanie pierwsza w Polsce elektrociepłownia 
hybrydowa wykorzystującej energię geotermalną i inne odnawialne źródła 
energii. Będzie ona funkcjonować na zasadzie kogeneracji energii cieplnej 
i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie energii geotermalnej, spalanie gazu 
ziemnego i system fotowoltaiczny.  

Obecnie budowany jest blok mieszkalny z zapleczem technicznym, 
w ramach którego przewidziano przyłącze wodociągowe wody geotermalnej 
do każdego mieszkania.  

3.2. Rozwój ruchu turystycznego w Uniejowie dzięki inwestycjom 

termalnym 

Rozwój infrastruktury turystycznej generuje rozwój ruchu turystycznego 
oraz poszerzenie oferty dla gości. Potwierdzeniem są zmiany liczby turystów 
i udzielonych noclegów w Uniejowie zobrazowane na Rys. 1. W 2011 r. liczba 
turystów w Uniejowie w stosunku do roku 2002 zwiększyła się o 442%. 

Uniejów pełni ważną rolę jako ośrodek turystyczny dla gości 
przebywających w województwie łódzkim. Najważniejszymi formami turystyki 
uprawianej w Uniejowie są: turystyka uzdrowiskowa, aktywna, krajoznawcza, 
kulturowa, biznesowo-konferencyjna, wiejska i specjalistyczna [7]. 

Wzrost ruchu turystycznego w Uniejowie jest efektem nie tylko rozwoju 
infrastruktury turystycznej, lecz także szerokiej i stale uatrakcyjnianej oferty dla 
gości. Przejawem tej oferty są między innymi propozycje różnorodnych form 
aktywnej rekreacji, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, czy też szlaki 
turystyczne. Ważnym nośnikiem informacji na temat infrastruktury i oferty 
turystycznej oraz wykorzystania potencjału gminy jest promocja medialna, 
wydawane publikacje oraz realizowane projekty w zakresie edukacji 
ekologicznej. Istotną rolę w rozwoju turystycznym Uniejowa odgrywa 
prowadzona współpraca gminy Uniejów z uczelniami wyższymi Łodzi oraz 
z innymi miejscowościami partnerskimi.  
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Rys. 1.  Zmiana liczby turystów i udzielonych noclegów w Uniejowie w latach 2002, 

2008, 2011 (opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 
www.stat.gov.pl) 

Fig. 1. Changes in the number of tourists and night`s rests in Uniejów   
 in the years 2002, 2008, 2011 (own elaboration based on GUS and Bank Danych 

Lokalnych, www.stat.gov.pl) 

4. KORZYŚCI Z POSIADANIA STATUSU UZDROWISKA. PRZYKŁAD 

UNIEJOWA 

Status uzdrowiska przynosi gminie i jej mieszkańcom wiele korzyści i jest 
walorem przyciągającym turystów.  

Miejscowości i gminy uzdrowiskowe odznaczają się wyższą jakością 
środowiska przyrodniczego i specjalistycznymi walorami przyrodniczymi. 
Wymogi związane z zachowaniem standardów dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, jak i koniecznością zrównoważonego gospodaro- 
wania zasobami środowiska przyrodniczego są potwierdzone naukowo 
i usankcjonowane prawnie. Miejscowość uzdrowiskowa wyróżniania się od 
innych pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego i oddziaływań leczniczych.  
W przypadku Uniejowa są to naukowo udokumentowane korzystne dla zdrowia 
właściwości wód termalnych i klimatu, a także walory przyrodnicze gminy 
i formy ochrony przyrody na jej terenie (por. rozdz. 2). Uzdrowisko Uniejów 
posiada odpowiednią infrastrukturę lecznictwa uzdrowiskowego w postaci 
zakładu przyrodoleczniczego „Uzdrowisko Uniejów Park”, a także innych 
obiektów, w których prowadzone są zabiegi balneoterapeutyczne 
z wykorzystaniem wód termalnych.  

Konsekwencjami uzyskania statusu uzdrowiska są również pozytywne 
przemiany w aspekcie społeczno-gospodarczym. Wymiernymi korzyściami 
w aspekcie ekonomicznym są zwiększone wpływy z działalności turystycznej 
oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych do budżetu 
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gminy. Ministerstwo Finansów rekompensuje bowiem gminom uzdrowiskowym 
środki, które goście uiszczają w postaci opłat uzdrowiskowych. Obszary 
uzdrowiskowe są uprzywilejowane w pozyskiwaniu środków unijnych na 
inwestycje z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, 
rozwiązań komunikacyjnych i rozwoju infrastruktury turystyki i lecznictwa 
uzdrowiskowego. 

Ze wzrostu zamożności gminy i jej rozwoju turystycznego bezpośrednie 
korzyści mogą czerpać jej mieszkańcy. Poprawia i rozwija się bowiem 
infrastruktura techniczna (m.in. energetyczna, wodno-ściekowa, drogowa) 
i turystyczna, a także sfera opieki zdrowotnej, co zapewnia lepsze warunki 
i jakość życia. Miejscowość zyskuje na atrakcyjności również dzięki poszerzaniu 
oferty rekreacyjnej i kulturalno-rozrywkowej i poprawie jakości usług. Ponadto 
gmina staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów i interesująca 
dla odwiedzających. Wzrastają ceny gruntów i nieruchomości, co jest korzystne 
dla ich sprzedających bądź dzierżawiących właścicieli. W Uniejowie 
w ramach realizacji kompleksowego projektu „Termy Uniejów” powstało wiele 
różnorodnych inwestycji. Konsekwencją rozwoju gospodarczego Uniejowa są 
kolejne inwestycje przez podmioty prywatne (por. rozdz. 3.1).  

Rozwój infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej, poszerzanie 
i specjalizacja sektora usług przynosi mieszkańcom gminy nowe i bardziej 
liczne możliwości zatrudnienia i szanse na wzrost zarobków. Przynosi to 
poprawę na lokalnym rynku pracy, zmniejszenie stopy bezrobocia i tendencji 
emigracji zawodowej, głównie wśród młodych osób. Następuje poprawa 
perspektyw zatrudnienia, rozwój handlu, zwiększone obroty lokalnych 
przedsiębiorstw, rozwój działalności gospodarczej związanej z turystyką. 
Realizowane są przedsięwzięcia mające na celu poprawę motywacji do 
samozatrudnienia, poprawę przedsiębiorczości, możliwości przebranżawiania 
się np. w kierunku działalności pozarolniczej i usług turystycznych (np. 
prowadzenie kwater prywatnych, punktów gastronomicznych, gospodarstw 
agroturystycznych, rolnictwo ekologiczne, wytwarzanie produktów regionalnych, 
pamiątkarstwo) poprzez szkolenia, doradztwo zawodowe i system wsparcia 
finansowego.  „Termy Uniejów” są największym pracodawcą w gminie, zaś 
prywatne inwestycje także zapewniają liczne miejsca pracy przyczyniając się 
do zmniejszenia stopy bezrobocia. Dzięki prowadzonym szkoleniom 
dla pracowników pomagają zdobyć lepsze kwalifikacje zawodowe i dbają 
jednocześnie o odpowiednią jakość usług.   

Uzyskanie statusu uzdrowiska przynosi miejscowości korzyści związane 
z większą promocją, wzrostem jej prestiżu, poprawą wizerunku, 
rozpoznawalności i atrakcyjności. Jest to oczywiście wyzwaniem dla władz 
lokalnych i mieszkańców, aby w sposób bardziej intensywny i skuteczny dbać 
o wygląd, estetykę i sprawność funkcjonowania miejscowości oraz o stan 
najbliższego otoczenia (środowiska przyrodniczego, budynków gospodarskich, 
mieszkalnych, zabytkowych). Poprzez takie działania poprawiają się warunki 
życia nie tylko społeczności lokalnej, lecz także i osób odwiedzających. 
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Zgodnie z uzdrowiskowym charakterem miasta i związanymi z tym 
wymogami, Uniejów wzbogaci się o obiekty typowe dla uzdrowiska, które 
uatrakcyjnią przestrzeń publiczną. Powstaną dwie tężnie solankowe z tarasem 
widokowym na rzekę Wartę i tereny inwestycyjne. W nawiązaniu do 
wykorzystania wód geotermalnych w Uniejowie zaprojektowano rzeźby 
kinetyczne napędzane wodą termalną tzw. „tańczące kamienie”. Ponadto 
przewidziana jest dalsza rewitalizacja gotyckiego zamku z przystosowaniem 
jego pomieszczeń do celów odnowy biologicznej na bazie wody geotermalnej. 
W planach realizacji są projekty związane z poprawą walorów estetycznych 
miasta, m.in. poprzez zagospodarowanie turystyczne bulwarów nadwar-
ciańskich, interaktywne place zabaw służące zabawie przez naukę, nasadzenia 
roślin ozdobnych, zagospodarowanie centrum wsi i trasy Bożego Ciała 
w Spycimierzu, odtworzenie wnętrza zespołu parkowego, jak również 
zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.  

W nawiązaniu do promocji uzdrowiska konieczne jest również 
podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych i informacyjnych związanych 
z walorami przyrodniczymi, koniecznością ochrony środowiska, a także 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem 
wód geotermalnych. Efektem takich działań jest poprawa świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, wzrost wiedzy o zagrożeniach dla środowiska, 
uwrażliwienie na wartości przyrodnicze i konieczność ich ochrony oraz 
motywacja do podejmowania działań prośrodowiskowych we własnym zakresie. 
Nowe funkcje uzdrowiskowe miejscowości predestynują jej władze do 
odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem szczególnie w zakresie 
przekazywania informacji o korzyściach, jakie odnosi gmina i jej obywatele 
dzięki rozwojowi w kierunku turystycznym. Przemiany te mogą jednak budzić 
pewne obawy i poczucie zagrożeń np. związanych ze wzrostem kosztów życia 
w mieście, problemów wynikających z nadmiernym ruchem turystycznym 
i spadkiem bezpieczeństwa. Kierując się przede wszystkim zapewnieniem 
dobrobytu mieszkańców, informacje zwrotne i ich opinie powinny być dla osób 
zarządzających gminą ważnymi wskazówkami oraz motywacją do realizacji 
działań mających na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej poprzez 
zapobieganie tym zagrożeniom i niwelowanie obaw społecznych. 

Przedstawione korzyści ze statusu uzdrowiska sprawdzają się w Uniejowie, 
mimo, że miasto jest dopiero na początku swojej uzdrowiskowej drogi rozwoju. 
Proces odnoszenia odczuwalnych korzyści jest jednak dość długotrwały, 
pomimo tego warto wykorzystywać każdą szansę, która pojawia się dzięki 
funkcjom turystycznym i uzdrowiskowym miasta. 
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WPŁYW CZYNNIKA ROBOCZEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKI 
PRACY PAROWACZA SIŁOWNI ORC NA MAKSYMALIZACJĘ 

MOCY ELEKTROWNI GEOTERMALNEJ 
 

Streszczenie: Ocenę efektywności elektrowni ORC, pracującej według 
obiegu Clausiusa-Rankine’a,  zasilanej niskotemperaturowym nośnikiem 
energii lub energią wody geotermalnej, można dokonać na podstawie 
wielkości sprawności i mocy obiegu porównawczego C-R. 
Wybór zastosowanego czynnika roboczego dokonany zostanie na 
podstawie skorygowanego jednostkowego wskaźnika mocy qN

*
. Wskaźnik 

ten zostanie wyrażony w funkcji jednostkowego wskaźnika mocy qN 
i różnicy temperatur wody w parowaczu ΔTs. 

Słowa kluczowe: jednostkowy wskaźnik mocy, siłownie ORC, efektywność 
elektrowni ORC. 

 
THE IMPACT OF WORKING FLUID AND EVAPORATOR 

CHARACTERISTICS OF WORK ON POWER MAXIMIZATION  
OF ORC POWER STATION 

 
Abstract: Assessment of the effectiveness of the ORC power plant, 
supplied by low temperature heat carrier or by energy of geothermal water 
can be made on the basis of efficiency and/or power of theoretical 
Clausius-Rankine cycle.  
Selection of the working fluid has been made on the basis of the corrected 
specyfic power indicator qN

*. This ratio is expressed as a function of the 
specific  power indicator qN and the difference of heat carrier temperature 
in evaporator ΔTs. 

Keywords: specyfic power indicator, ORC power plant, effectiveness of the 
ORC power plant. 
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1. WSTĘP 

W przypadku elektrowni z klasyczną jednoobiegową siłownią ORC zasilaną 
niskotemperaturowym nośnikiem energii, jako kryterium efektywności pracy 
przyjmowana jest wielkość mocy obiegu Clausiusa-Rankine’a NCR. 

Na wielkość tej mocy ma wpływ nie tylko strumień masowy ṁs, ale także jej 
temperatura na dopływie do siłowni Ts1. Ta ostatnia wielkość oraz zastosowana 
charakterystyka pracy parowacza mają wpływ na temperaturę parowania 
czynnika roboczego. Temperaturę tą najlepiej dobrać taką, by odparowanie  
następowało w obszarze bliskopodkrytycznym, w którym czynniki robocze na 
ogół charakteryzują się małą wartością właściwej (jednostkowej) entalpii 
parowania. Ten fakt skutkuje tym, że przy takim samym strumieniu ciepła 
doprowadzonego przez wodę jako nośnik energii do parowacza, przekłada się 
na większy strumień masowy czynnika roboczego ṁn. Zwiększenie 
tego strumienia można uzyskać jako wynik zastosowania odpowiedniej 
charakterystyki parowacza – zwiększając strumień doprowadzonego ciepła 
w wyniku zwiększenia różnicy temperatur ΔTs w parowaczu. 

Ważnym elementem tych rozważań jest wykorzystanie wprowadzonego 
w pracy [2] jednostkowego wskaźnika mocy qN, zdefiniowanego zależnością: 

 
par

CR
N q

l
q   (1) 

Wskaźnik ten uzasadniono wykorzystując równanie bilansu energii 
parowacza do określenia strumienia masowego czynnika roboczego siłowni 
ORC – ṁn dla określonego strumienia doprowadzonego ciepła do parowacza. 
Przy określaniu jednostkowego wskaźnika mocy qN wykorzystano także 
zależność na wielkość mocy: 

 CRnCR lmN    (2) 

W związku z tym, że praca dotyczy badań wpływu charakterystyki 
parowacza na dobór czynnika roboczego zapewniającego maksymalną moc, 
wprowadzono i zdefiniowano skorygowany jednostkowy wskaźnik mocy qN

*. 
Można go określić z zależności uwzględniającej jednostkowy wskaźnik mocy qN 
oraz różnicę temperatur ΔTs w parowaczu z zależności: 

 sN
*
N Tqq   (3) 

Badania przeprowadzone zostały dla trzech wariantów charakterystyki 
parowacza oraz dla sześciu czynników roboczych z grupy czynników suchych 
i mokrych. 
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2. JEDNOOBIEGOWA KLASYCZNA SIŁOWNIA ORC 

2.1. Opis instalacji 

Schemat siłowni, który posłużył do przeprowadzenia analiz został 
przedstawiony na rysunku 1. Instalacja składa się z trzech wymienników ciepła, 
to jest z: parowacza, podgrzewacza i skraplacza oraz turbiny parowej 
połączonej z generatorem. Linią przerywaną zaznaczono na rysunku obieg 
czynnika roboczego krążącego w instalacji siłowni, w której realizowane są 
odpowiednie procesy odpowiadające przemianom obiegu porównawczego 
Clausiusa-Rankine’a. Linią ciągłą zaznaczono obieg niskotemperaturowego 
nośnika energii – wody. 

Energia doprowadzana jest do parowacza i podgrzewacza ze strumieniem 
nośnika energii. W pierwszej kolejności strumień ten kierowany jest do 
parowacza, gdzie w wyniku przekazania energii czynnikowi roboczemu obniża 
swą temperaturę o ΔTs, które wynosi w zależności od wariantu 10, 15 lub 20 K. 
Następnie część strumienia nośnika energii – ṁs1, niezbędna do podgrzania 
czynnika roboczego od temperatury skraplania do wymaganej temperatury 
panującej w parowaczu, kierowana jest do podgrzewacza. Schłodzona 
w podgrzewaczu ciecz łączy się z niewykorzystanym strumień nośnika energii –
ṁs2 i dalej cały strumień kierowany jest do otworu zatłaczającego (źródła 
niskotemperaturowej energii). 

 
Rys. 1. Schemat jednoobiegowej instalacji ORC 

Fig. 1. Schematic of one cycle ORC system 
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2.2. Przyjęte założenia i algorytm obliczeń 

Do analizy wybrano 3 czynniki niskowrzące należące do grupy tzw. 
czynników suchych (perfluorobutan, R227ea, RC318) oraz 3 należące do tzw. 
czynników mokrych (propan, propylen, R134a). Czynniki suche charakteryzują 
się tym, że w przypadku gdy początek izentropowej ekspansji znajduje się na 
linii pary nasyconej suchej, to jej koniec znajduje się w obszarze pary 
przegrzanej. Z kolei w przypadku czynników mokrych rozpoczęcie izentropowej 
ekspansji na linii pary nasyconej suchej kończy się w obszarze pary mokrej. 
Na rysunkach 2 a i b przedstawiono cykl przemian realizowanych w obiegu 
Clasiusa-Rankine’a przy zastosowaniu czynników suchych, natomiast na 
rysunku c i d w przypadku zastosowania czynników mokrych [1,4,5]. 

 

 
Rys. 2. Cykl przemian termodynamicznych w obiegu C-R realizowanych przy 

zastosowaniu czynników suchych (a, b) oraz mokrych (c, d) 

Fig. 2. Cycle of thermodynamic processes realised in C-R cycle by using dry working 
fluids (a, b) and wet working fluids (c, d) 
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Ponadto w obliczeniach przyjęto: 
 jednostkowy strumień nośnika energii – wody: ṁs1 = 1 kg/s, 
 temperaturę nośnika energii na dopływie do siłowni ORC: Ts1 = 105 °C, 
 temperaturę skraplania czynnika niskowrzącego: Tskr = 29 °C, 
 trzy warianty charakterystyki pracy parowacza zestawione w tabeli 1; 

oznaczenia wg rysunku 3 a , 
 różnica temperatury między czynnikiem grzejącym a grzanym 

w podgrzewaczu na dopływie i wypływie wynosi 5 K (rys. 3 b). 

Tabela 1. Zestawienie wielkości charakteryzujących wariant pracy parowacza 

Table 1. Characteristics of work of evaporator variants 

Wielkość 
Wariant 

ΔT1 ΔT2 ΔTs = ΔT1 – ΔT2 Tpar = Ts1 – ΔT1 

K K K °C 

Wariant 1 15 5 10 90 

Wariant 2 20 5 15 85 

Wariant 3 25 5 20 80 

 
Parametry termiczne (ciśnienie p, temperatura T) i kaloryczne stanu 

(entalpia właściwa h, entropia właściwa s) w charakterystycznych punktach 
obiegu C-R wg rysunków 2 a-d określono na podstawie przyjętych założeń, 
korzystając ze specjalizowanego programu REFPROP [3]. 

 

    

Rys. 3. Charakterystyki: a) parowacza, b) podgrzewacza 

Fig. 3. Characteristics of working of: a) evaporator, b) preheater 

Wykorzystując równie bilansu energii parowacza wyznaczono strumień 
czynnika roboczego krążącego w obiegu siłowni: 
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Z równania bilansu energii podgrzewacza wyznaczono strumień nośnika 
energii dopływający do podgrzewacza: 
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  (5) 

Moc teoretyczną obiegu Clausiusa-Rankine’a wyznaczono w oparciu 
o uzyskane dane ze wzoru: 

     3421 hhhhmlmN ssnCRnCR    (6) 

Z kolei sprawność teoretyczną obiegu C-R wyznaczono ze wzoru: 

 
   

s

ss

s

CR
CR hh

hhhh

q

l

41

3421

14 






  (7) 

Jednostkowy wskaźnik mocy wyznaczono ze wzoru: 
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Natomiast skorygowany jednostkowy wskaźnik mocy: 

 sN
*
N Tqq   (9) 

Temperaturę nośnika energii zatłaczanego do otworu zatłaczającego 
wyznaczono wykorzystując równanie bilansu energii węzła C (rys. 1): 
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  (10) 

3.  WYNIKI OBLICZEŃ 

W tabeli 2 zestawiono dane niezbędne do obliczeń uzyskane dzięki 
przyjętym założeniom oraz [3]. W tabeli 3 znalazły się wyniki obliczeń 
rozważanych wariantów. 

Poszczególne kolumny tabeli 2 zawierają: nazwę czynnika niskowrzącego, 
wariant charakterystyki pracy parowacza, temperaturę punktu krytycznego Tkr, 
temperaturę parowania Tpar oraz entalpię właściwą w poszczególnych punktach 
obiegu Clausiusa-Rankine’a h1,..., h5. Z kolei kolumny tabeli 3 zawierają: nazwę 
czynnika niskowrzącego, temperaturę parowania rozpatrywanego wariantu Tpar, 
spadek temperatury nośnika energii w parowaczu ΔTs, temperatury nośnika 
energii w charakterystycznych punktach układu Ts1,... Ts3, temperaturę 
zatłaczania Tz, strumienie masowe nośnika energii w charakterystycznych 
punktach układu ṁs, ..., ṁs2, strumień masowy czynnika roboczego w obiegu ṁn, 
jednostkową pracę obiegu lCR, jednostkowe ciepło parowania q5-1, jednostkowe 
ciepło podgrzewania q4s-5, całkowite jednostkowe ciepło niezbędne do 
podgrzania i odparowania czynnika roboczego q4s-1, sprawność obiegu ηCR, 
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jednostkowy wskaźnik mocy qN, skorygowany jednostkowy wskaźnik mocy qN
*, 

moc obiegu NCR oraz stopień suchości czynnika po rozprężeniu w turbinie x. 

Tabela 2. Zestawienie danych do obliczeń 

Table 2. Data sheet for the calculation 

Czynnik 
Wariant Tkr Tpar h1 h2s h3 h4s h5 

ΔT1 / ΔT2 °C °C kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg 

Per 
fluoro 
butan 

 15 / 5 
113,18 

90,0 157,19 142,06 33,00 33,77 105,83 
 20 / 5 85,0 154,69 140,58 33,00 33,67 99,17 
 25 / 5 80,0 151,97 138,93 33,00 33,58 92,70 

R227ea 
 15 / 5 

101,65 
90,0 368,96 351,06 233,28 234,56 315,69 

 20 / 5 85,0 368,66 351,68 233,28 234,39 307,49 
 25 / 5 80,0 367,61 351,74 233,28 234,24 299,82 

RC318 
 15 / 5 

115,23 
90,0 369,56 351,79 231,60 232,49 306,57 

 20 / 5 85,0 367,41 350,79 231,60 232,38 299,71 
 25 / 5 80,0 365,00 349,64 231,60 232,27 293,06 

Propan 
 15 / 5 

96,67 
90,0 618,31 569,83 276,56 282,11 484,94 

 20 / 5 85,0 626,17 578,95 276,56 281,44 460,92 
 25 / 5 80,0 629,84 584,90 276,56 280,82 439,98 

Propylen 
 15 / 5 

92,42 
90,0 579,55 536,04 274,50 280,87 493,45 

 20 / 5 85,0 598,06 553,87 274,50 280,11 461,03 
 25 / 5 80,0 606,61 563,84 274,50 279,40 437,66 

R134a 
 15 / 5 

101,06 
90,0 425,42 399,64 240,28 242,37 342,93 

 20 / 5 85,0 427,76 402,93 240,28 242,10 332,22 
 25 / 5 80,0 428,81 405,32 240,28 241,86 322,39 

 

Tabela 3. Zestawienie wyników obliczeń 

Table 3. Summary of calculation results 

Czynnik 
Tpar ΔTs Ts1 Ts2 Ts3 Tz ṁs ṁs1 ṁs2 ṁn 

°C K °C °C °C °C kg/s kg/s kg/s kg/s 

Per 
Fluoro 
butan 

90,0 10,0 105,0 95,0 34,0 80,88 1,00 0,23 0,77 0,82 
85,0 15,0 105,0 90,0 34,0 72,21 1,00 0,32 0,68 1,14 
80,0 20,0 105,0 85,0 34,0 64,95 1,00 0,39 0,61 1,42 

R227ea 
90,0 10,0 105,0 95,0 34,0 79,67 1,00 0,25 0,75 0,79 
85,0 15,0 105,0 90,0 34,0 71,97 1,00 0,32 0,68 1,03 
80,0 20,0 105,0 85,0 34,0 65,56 1,00 0,38 0,62 1,24 

RC318 
90,0 10,0 105,0 95,0 34,0 83,16 1,00 0,19 0,81 0,67 
85,0 15,0 105,0 90,0 34,0 75,00 1,00 0,27 0,73 0,93 
80,0 20,0 105,0 85,0 34,0 68,02 1,00 0,33 0,67 1,17 
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cd. tab. 3. Zestawienie wyników obliczeń 

cont. tab. 3. Summary of calculation results 

Czynnik 
Tpar lCR q5-1 q4s-5 q4s-1 ηCR qN qN

* NCR x 

°C kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg % - [K] kW - 
 

Propan 
90,0 10,0 105,0 95,0 34,0 79,69 1,00 0,25 0,75 0,32 
85,0 15,0 105,0 90,0 34,0 73,62 1,00 0,29 0,71 0,38 
80,0 20,0 105,0 85,0 34,0 68,15 1,00 0,33 0,67 0,44 

Propylen 
90,0 10,0 105,0 95,0 34,0 70,15 1,00 0,41 0,59 0,49 
85,0 15,0 105,0 90,0 34,0 70,08 1,00 0,36 0,64 0,46 
80,0 20,0 105,0 85,0 34,0 66,17 1,00 0,37 0,63 0,50 

R134a 
90,0 10,0 105,0 95,0 34,0 82,73 1,00 0,20 0,80 0,51 
85,0 15,0 105,0 90,0 34,0 75,77 1,00 0,25 0,75 0,66 
80,0 20,0 105,0 85,0 34,0 69,79 1,00 0,30 0,70 0,79 

Per 
Fluoro 
butan 

90,0 14,36 51,36 72,06 123,42 11,63 0,280 2,80 11,79 p.p. 
85,0 13,44 55,52 65,50 121,02 11,10 0,242 3,63 15,29 p.p. 
80,0 12,46 59,27 59,12 118,39 10,52 0,210 4,20 17,69 p.p. 

R227ea 
90,0 16,62 53,27 81,13 134,40 12,37 0,312 3,12 13,16 p.p. 
85,0 15,87 61,17 73,10 134,27 11,82 0,259 3,89 16,40 p.p. 
80,0 14,91 67,79 65,58 133,37 11,18 0,220 4,40 18,51 p.p. 

RC318 
90,0 16,88 62,99 74,08 137,07 12,31 0,268 2,68 11,30 p.p. 
85,0 15,84 67,70 67,33 135,03 11,73 0,234 3,51 14,79 p.p. 
80,0 14,69 71,94 60,79 132,73 11,07 0,204 4,08 17,19 p.p. 

Propan 
90,0 42,93 133,37 202,83 336,20 12,77 0,322 3,22 13,58 0,89 
85,0 42,34 165,25 179,48 344,73 12,28 0,256 3,84 16,19 0,92 
80,0 40,68 189,86 159,16 349,02 11,66 0,214 4,29 18,03 0,94 

Propylen 
90,0 37,14 86,10 212,58 298,68 12,43 0,431 4,31 18,19 0,80 
85,0 38,58 137,03 180,92 317,95 12,13 0,282 4,22 17,79 0,85 
80,0 37,87 168,95 158,26 327,21 11,57 0,224 4,48 18,86 0,88 

R134a 
90,0 23,69 82,49 100,56 183,05 12,94 0,287 2,87 12,11 0,92 
85,0 23,01 95,54 90,12 185,66 12,39 0,241 3,61 15,22 0,93 
80,0 21,91 106,42 80,53 186,95 11,72 0,206 4,12 17,33 0,95 

p.p. – para przegrzana. 

 
Na podstawie danych zawartych w tabeli 3 sporządzono wykresy (Rys. 4-6), 
które ilustrują graficznie uzyskane wyniki.  



Wpły w czynnika roboczego oraz charakterystyki pracy. ..  
 

 

93 

 

Rys. 4. Wpływ rodzaju wariantu parowacza oraz czynnika roboczego na wielkość 
skorygowanego jednostkowego wskaźnika mocy qN

*
 

Fig. 4. Influence of evaporator variant and kind of working fluid on  the corrected specific 
power indicator qN

* 

 

Rys. 5. Wpływ rodzaju wariantu parowacza oraz czynnika roboczego na wielkość mocy 
siłowni ORC 

Fig. 5. Influence of evaporator variant and kind of working fluid on  the power of ORC 
power plant 
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Rys. 6. Wpływ rodzaju wariantu parowacza oraz czynnika roboczego na sprawność 
siłowni ORC 

Fig. 6. Influence of evaporator variant and kind of working fluid on the efficiency 
of ORC power plant 

4.  WYNIKI OBLICZEŃ 

Wykazano, że w przypadku jednoobiegowej siłowni ORC z parowaczem 
o różnych charakterystykach pracy, jako ilościowe kryterium wyboru rodzaju 
czynnika roboczego można zastosować skorygowany jednostkowy wskaźnik 
mocy qN

* zdefiniowany niżej podaną zależnością w funkcji jednostkowego 
wskaźnika mocy qN: 

 sN
*
N Tqq   (11) 

Poprawność stosowania jednostkowego skorygowanego wskaźnika mocy 
qN

* uzasadniono i sprawdzono stosując trzy warianty charakterystyki pracy 
parowacza dla sześciu wybranych czynników roboczych obejmujących: 
perfluorobutan, R227ea, RC318, propan, propylen i R134a. 

Najwyższą wartość skorygowanego jednostkowego wskaźnika mocy 
z sześciu analizowanych czynników roboczych, dla trzech rozpatrywanych 
charakterystyk pracy parowaczy, uzyskano dla propylenu. Najkorzystniejszy 
okazał się wariant trzeci, najmniej korzystny wariant pierwszy. Jedynym 
wyjątkiem jest propylen, w przypadku którego wariant pierwszy ma wyższą 
wartość wskaźnika skorygowanego mocy niż drugi. Jest to spowodowane 
faktem, że w wariancie pierwszym odparowanie tego czynnika zachodzi bardzo 
blisko temperatury punktu krytycznego. Identyczne zależności dotyczą wartości 
uzyskiwanej mocy. Dla wariantu pierwszego rodzaj czynnika roboczego ma 
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wpływ na wielkość mocy i szereguje czynniki od mocy najmniejszej do 
największej w kolejności: RC318, perfluorobutan, R134a, R227ea, propan 
i propylen. W przypadku wariantu drugiego i trzeciego wpływ rodzaju czynnika 
roboczego na wielkość mocy jest taki sam i porządkuje czynniki od mocy 
najmniejszej do największej w kolejności: RC318, R134a, perfluorobutan, 
propan, R227ea oraz propylen. 

Na wielkość sprawności mają wpływ zarówno rodzaj zastosowanego 
czynnika roboczego oraz wariant charakterystyki pracy parowacza. Najwyższą 
wartość sprawności dla poszczególnych czynników roboczych uzyskano dla 
wariantu pierwszego a najniższą dla wariantu trzeciego. Dla wszystkich trzech 
wymienionych wariantów wzrasta ona w niżej podanej kolejności czynników 
roboczych, od czynnika o wartości najniższej do czynnika o wartości najwyższej 
następująco: perfluorobutan, RC318, R227ea, propylen, propan i R134a. 
 

Praca została wykonana w ramach projektu badawczego NN 513 39 34 36 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
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UZDATNIANIE BIOGAZU DLA ELEKTROWNI BIOGAZOWEJ 
ZAINSTALOWANEJ NA WYSYPISKU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 
 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano opracowaną w Oddziale 
Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki technologię uzdatniania 
biogazu. Technologia ta została wdrożona na kilku wysypiskach opadów 
komunalnych przy wykorzystaniu prototypowej instalacji zbudowanej 
w ”ITC”. Uzdatnianie biogazu oparte jest na metodzie kondensacji zawartej 
w nim wilgoci wskutek jego schłodzenia i usunięcia skroplin. Biogaz, po 
usunięciu wilgoci, jest podgrzewany w celu zmniejszenia jego wilgotność 
względnej. W artykule omówiono budowę instalacji oraz przedstawiono 
wyniki badań eksploatacyjnych. Zaprezentowano wnioski końcowe 
z realizacji projektu w odniesieniu do zagadnień technologicznych, 
ekonomicznych i ekologicznych wdrożonej technologii. 

Słowa kluczowe: uzdatnianie biogazu, osuszanie biogazu, jakość biogazu. 
 
 

TREATMENT OF BIOGAS FOR BIOGAS POWER PLANT 
INSTALLED AT MUNICIPAL LANDFILL SITE 

 
Summary: This article presents the technology of biogas treatment. Its 
aim is to remove the most humidity from biogas. This technology was 
implemented at a municipal landfill site, using a prototype installation 
built in “ITC”. Treatment of biogas is based on a method of humidity 
condensation as a result of its cooling and reduction of condensate. 
Biogas, after its removal, is heated up in order to reduce its relative 
humidity. This paper presents the construction of the installation and 
the results of operational tests. We have also shown conclusions drawn 
from the project management recording technological, economic and 
ecological issues of the implemented technology. 

Keywords: biogas treatment, drying of biogas, quality biogas. 
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1. WSTĘP 

 W ostatnim 10-leciu w Zakładzie Innowacyjno Wdrożeniowym Instytutu 
Techniki Cieplnej w Łodzi (obecnie Oddział Techniki Cieplnej ”ITC” Instytutu 
Energetyki), przy wsparciu finansowania w ramach działalności statutowej, 
opracowano, przebadano i wdrożono do praktyki gospodarczej liczne 
urządzenia i instalacje przeznaczone do pozyskiwania biogazu ze składowisk 
odpadów oraz jego wykorzystania  bądź utylizacji, w tym: 

a) pochodnie do spalania biogazu: nisko- i wysokotemperaturowe, 
z systemem zasilania biogazem, o wydajności każdorazowo dostosowanej 
do potrzeb klienta, 

b) ssawo-dmuchawy przeciwwybuchowe na szeroki zakres ciśnienia 
i wydajności, 

c) kontenerowe stacje zbiorcze  biogazu, 
d) kontenerowe stacje ssąco-tłoczące biogazu, 
e) instalacje osuszania i oczyszczania biogazu. 

 Instalacje te pracują na krajowych składowiskach odpadów komunalnych 
i w oczyszczalniach ścieków, a pochodnie również w Rumunii. 
 W ostatnich latach podjęliśmy próbę dokładniejszego przyjrzenia się 
problemom szkodliwości śladowych zanieczyszczeń biogazu, szczególnie na 
pracę silników napędzających agregaty prądotwórcze w elektrowniach na biogaz 
wysypiskowy.  
 Na krajowych składowiskach gromadzone są praktycznie wszystkie 
odpady zużytych wyrobów wytworzonych przez człowieka. To powoduje, że 
w biogazie znajduje się cała tablica Mendelejewa, w tym substancje szkodliwie 
oddziaływujące na pracę silników biogazowych. 
 W wielu europejskich krajach wysoko rozwiniętych obowiązuje zasada 
selektywnej zbiórki bioodpadów, opakowań, odpadów elektrycznych i innych. 
Zanieczyszczenie biogazu z takich bioodpadów jest dużo mniej uciążliwe. 
 W niniejszym artykule stosujemy terminy uzdatnianie oraz osuszanie 
biogazu w znaczeniu:  
uzdatnianie biogazu – działania mające na celu przystosowanie właściwości 
biogazu do możliwości jego wykorzystania w sposób technicznie uzasadniony,  
na przykład do zasilania  silnika na biogaz, zasilania turbiny na biogaz, kotła 
grzewczego; 
osuszanie biogazu – zmniejszenie jego wilgotności względnej. 
 Uzdatnianie biogazu realizuje się poprzez częściowe usunięcie 
z  biogazu niektórych zanieczyszczeń szkodliwych dla procesu jego 
wykorzystania do celów technicznych. Ilość zawartych w biogazie 
zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie można  w istotny sposób zmniejszyć 
poprzez usunięcie z biogazu wilgoci. W metrze sześciennym biogazu 
o temperaturze 35°C pozyskiwanego z wysypiska znajduje się około 35 g wody 
w postaci  wilgoci.  W wyniku schłodzenia takiego biogazu do temperatury 4°C 
można skroplić i usunąć z biogazu aż 30 g wody wraz z zawartymi w niej 
zanieczyszczeniami. Proces ten jest realizowany przy pomocy prezentowanej 
przez nas instalacji. 



Uzdatnianie  biogazu dla e lektrowni  biogazowej … 

 

 

99 

2.  WPŁYW JAKOŚCI BIOGAZU NA WARUNKI PRACY SILNIKÓW 

SPALINOWYCH 

 W 2009 roku, w miejscowości Franki koło Krośniewic, w bezpośrednim 
sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych, została uruchomiona 
elektrownia biogazowa o mocy 716 kW (firma Ecoenergia 3000). Generator 
prądu jest napędzany silnikiem spalinowym, typ TCG2016 V16 C, firmy MWM 
(Niemcy), który jest zasilany biogazem wysypiskowym.  
 Niezawodna i długotrwała eksploatacja silników spalinowych  wymaga by 
używany do napędu tych silników  biogaz spełniał parametry jakościowe, 
określone przez producenta tych silników. W przypadku elektrowni biogazowych 
instalowanych  na wysypiskach niektóre parametry  są najczęściej wyraźnie 
przekroczone. W biogazie pozyskiwanym z wysypiska Franki stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnych  zawartości następujących substancji: mgła 
olejowa, związki krzemu, amoniak oraz wilgotność względna.  
 W OTC IEn realizowano w ostatnich latach prace badawczo-rozwojowe, 
których celem było poprawienie jakości biogazu do poziomu co najmniej 
spełniającego wymagania określone przez producenta silnika. Założeniem było 
maksymalne usunięcie substancji szkodliwych z biogazu w granicach 
możliwości technicznych i racjonalności ekonomicznej.  
 Celem prac było usunięcie z biogazu możliwie dużej ilości wilgoci wraz 
z rozpuszczonymi w niej substancjami śladowymi. Do usuwania substancji 
nierozpuszczalnych w wodzie, przewidziano zastosowanie dodatkowo adsorpcji 
na węglu aktywnym (związki krzemu) oraz absorpcji na innych sorbentach 
(siarkowodór). Wybór ostatecznej metody i warunków prowadzenia procesu 
zakładano, że nastąpi na podstawie uzyskanych wyników planowanych badań 
przemysłowych. Dla realizacji tego celu przewidziano użycie  prototypowej 
instalacji do uszlachetniania biogazu, zaprojektowanej i wykonanej w OTC IEn, 
która po odpowiednim oprzyrządowaniu mogłaby pełnić również funkcję 
instalacji badawczej. 
 Zakładano, że badania przemysłowe będą prowadzone w warunkach 
klimatycznych charakterystycznych dla wszystkich pór roku, w rzeczywistych 
warunkach eksploatacyjnych elektrowni biogazowej wykorzystującej biogaz 
wysypiskowy. W wyniku powyższych prac zamierzano opracować i wdrożyć 
w tej elektrowni  zoptymalizowaną technologię uzdatniania biogazu, co powinno 
pozwolić zmniejszyć bieżące koszty eksploatacyjne elektrowni oraz wydłużyć 
czas pracy agregatu do remontu kapitalnego do co najmniej 40000 godzin. 
Zgromadzona wiedza i doświadczenie w wyniku realizacji tego projektu 
ułatwiłaby rozpowszechnienie sprawdzonej technologii uzdatniania biogazu 
w innych elektrowniach biogazowych. 
 

Zestawienie dopuszczalnych i rzeczywistych parametrów biogazu 
 w elektrowni Franki (silnik firmy MWM) przedstawiono niżej. 
 

1. Wartość opałowa,  kWh/Nm3 – min. 4 jest 5,5 
2. Metan,  % obj. – min. 40 jest 55,3 
3. Halogeny, mg/m3CH4 – max.100 jest 65 
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4. Cz. stałe, mg/m3CH4 – max. 10 jest 2 
5. Związki krzemu, mg/m3CH4 – max. 20 jest 90 
6. Pary oleju, g/m3CH4 – max. 3 jest 4,5 
7. Siarka, mg/m3CH4 – max. 2200 jest 1100 
8. Siarkowodór, ppm – max. 1500 jest n. ozn. 
9. Amoniak, mg/m3CH4 – max. 30 jest 59 
10. Wilgotność względna, % – max. 80 jest 99,9  [35,4 st. C] 
 
 Jak widać z zestawienia przekroczone są dopuszczalne wartości czterech 
składników biogazu, w tym związków krzemu aż o 450%. 
 

 Poniżej przedstawiono wpływ jakości biogazu na warunki pracy silników 
spalinowych: 
 

Związki krzemu – biogaz zawiera pewne ilości organicznych związków krzemu. 
Są to siloksany, silany i silanole. Siloksany są stosowane w kosmetykach, 
środkach czyszczących oraz pianotwórczych i wielu innych produktach. 
Pozostałe substancje są produktami rozkładu siloksanów. Są to substancje 
bardzo lotne – uwalniają się z systemów wodnych, np. z wód infiltracyjnych 
wysypiska, fermentorów, osadów ściekowych. Podczas spalania biogazu 
w silniku tworzą się z nich krzemiany i mikro kryształy kwarcu, które osadzają 
się na ściankach elementów silnika i powodują ich ścieranie i zużycie, obniżają 
funkcjonalność świec zapłonowych, kumulują się w oleju silnikowym prowadząc 
do uszkodzeń i przyspieszonego zużycia powierzchni smarowanych. Duża 
zawartość organicznych związków krzemu powoduje konieczność częstej 
wymiany oleju, świec zapłonowych oraz częstej oceny baroskopowej silnika co 
znacznie zwiększa koszty eksploatacji silnika. Opłacalnym rozwiązaniem może 
być wówczas zastosowanie instalacji do usuwania tych substancji z biogazu. 
 Stosowane w świecie metody usuwania lotnych związków krzemu 
z biogazu to między innymi: 
– adsorpcja na węglu aktywnym, 
– kondensacja w temperaturze -25° (metoda kriogeniczna). 
Do pomiaru zawartości lotnych związków krzemu w biogazie stosuje się drogie 
metody przy użyciu aparatów GC/MS.  
 

Związki siarki i związki halogenowe (chlorowce) powodują skrócenie 
trwałości oleju, silną korozję układu spalin i układu wymiany ciepła oraz 
uniemożliwiają działanie katalizatora. GE Jenbacher dopuszcza zawartość 
siarki w biogazie do 700 mg/m3CH4 dla silników bez katalizatora i tylko do 
200 mg/m3CH4 z katalizatorem. Podobnie, dopuszcza zawartość związków 
halogenowych do 100 mg/m3CH4 – bez katalizatora i jedynie do 20 mg/m3CH4 
– z katalizatorem. Jenbacher podaje również, że już przy zawartości siarki 
50 mg/m3CH4 oraz związków halogenowych ok. 20 mg/m3CH4 występuje 
wyraźne skrócenie trwałości oleju. 
 Stosowane w Polsce metody usuwania siarkowodoru to: 
– biologiczne (w biogazowniach rolniczych), 
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– chemiczne, z zastosowaniem preparowanej rudy darniowej (w biogazowniach  
   oczyszczalni ścieków oraz wysypisk odpadów. 
 

Wilgotność względna biogazu na wlocie do silnika powinna nie przekraczać 
80%, gdyż niedopuszczalna jest kondensacja wilgoci na odcinku przewodu 
przed mieszaczem gazu. W przypadku zastosowania filtrów z węglem 
aktywnym do usuwania siarkowodoru lub związków krzemu wilgotność względna 
biogazu musi być mniejsza niż 50%. 
 

 

Rys. 1. Osad dwutlenku krzemu – skutek utleniania siloksanów zawartych w biogazie 
na powierzchni elementów roboczych turbiny biogazowej 

Fig. 1. The solid silicon dioxide – due to oxidation of siloxanes in biogas contained 
on the surface of the working elements of biogas turbines 

 

3. OPIS PROTOTYPOWEJ INSTALACJI DO UZDATNIANIA BIOGAZU 

Instalacja uzdatniania biogazu została zaprojektowana na maksymalną 
wydajność około 500 m3/h. Instalację wykonano ze stali nierdzewnej. W skład 
instalacji wchodzą następujące zespoły: 
 

1.  Wymienniki rurowe schładzające biogaz, w tym wymiennik chłodzenia 
biogazu (biogaz/woda lodowa) oraz rekuperator chłodu (biogaz 
zimny/biogaz ciepły); 

2.  Wymiennik podgrzewacza odwodnionego biogazu (biogaz/gorący płyn 
z układu chłodzenia silnika); 

3.  Kolektor doprowadzający biogaz surowy z wysypiska; 
4.  Kolektor odprowadzający biogaz uzdatniony z instalacji do silnika; 
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5.  Instalacja wody lodowej: agregat wody lodowej typ TCAEY 115 firmy Rhoss 
o znamionowej mocy chłodzenia około 15 kW wraz z instalacją 
hydrauliczną (obiegu wody lodowej); 

6.  Instalacja hydrauliczna obiegu czynnika grzewczego; 
7.  Odwadniacz kondensatu składający się z filtra demisterowego,  

automatycznego układu usuwania kondensatu oraz układu chroniącego 
przed zamarzaniem kondensatu. 

 
Ponadto instalacja jest wyposażona w mierniki ciśnienia, temperatury oraz 
wskaźnik wilgotności biogazu. Instalacja posiada króćce umożliwiające 
podłączenie instalacji filtrów np. do usuwania związków krzemu i/lub siarki. 
 Prototypowa instalacja osuszania biogazu zamontowana w elektrowni 
biogazowej Franki jest pokazana na Rys. 2. 
 

 

Rys. 2. Prototypowa instalacja uzdatniania biogazu zamontowana w elektrowni 
biogazowej Franki 

Fig. 2. The prototype biogas conditioning system installed in a biogas plant Franki 
 

Działanie instalacji zilustrowano schematycznie na Rys. 3. Biogaz 
o temperaturze 25-35 st. C (zależnie od pory roku) jest tłoczony do kolektora 
zasilającego instalację w biogaz i dalej do rurek wymiennika I stopnia 
(rekuperatora), gdzie następuje jego częściowe schłodzenie przez biogaz 
odwodniony o maksymalnie niskiej temperaturze – około 6-8 st. C. Następnie  
biogaz płynie do rurek wymiennika II stopnia chłodzonego wodą lodową 
o temperaturze około 2 stopni C i poprzez odwadniacz oraz przestrzeń 
pomiędzy rurkami rekuperatora, gdzie się ogrzewa oddając chłód biogazowi 
dopływającemu, płynie do podgrzewacza i dalej bezpośrednio lub poprzez filtry 
do silnika. Z biogazu, podczas jego schładzania się w rurkach wymienników, 
wykrapla się na ściankach rurek wilgoć i w postaci kondensatu spływa do 
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odwadniacza skąd poprzez otwierany automatycznie zawór elektromagnetyczny 
jest okresowo usuwany na zewnątrz. Biogaz w odwadniaczu płynie poprzez filtr 
demisterowy – jest to „placek” o grubości ok. 100 mm utworzony z wielu warstw 
tkaniny wykonanej z cienkich włókien polipropylenowych o mikroporowatej 
strukturze – który zatrzymuje aerozolowe cząsteczki wilgoci i zanieczyszczeń 
stałych unoszonych przez strumień biogazu. Cząsteczki te łączą się w większe 
i pod własnym ciężarem spływają w dół odwadniacza. Biogaz opuszczając  
odwadniacz ma nadal wilgotność względną 100%. Płynąc dalej przez 
rekuperator a następnie przez podgrzewacz,  ogrzewa się do temperatury przy 
której jego wilgotność względna spada do żądanej wartości, np. 30%. Zaletą 
takiego rozwiązania (z rekuperacją chłodu) jest bardzo niskie zużycie energii, 
a tym samym zmniejszenie kosztów uzdatniania biogazu. 

 
Rys. 3. Schemat instalacji uzdatniania biogazu wysypiskowego 

Fig. 3. Diagram of landfill biogas treatment system 
 

 

Rys. 4. Warstwa oleju na kałuży kondensatu z odwadniacza 
Fig. 4. The layer of oil on a puddle of condensate trap 
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4. WNIOSKI KOŃCOWE 

1.  Instalacja uzdatniania biogazu w elektrowni biogazowej Franki w okresie 
letnim schładza biogaz  z temperatury około 35°C do około 4°C i usuwa 
z jednego m3 około 30 g wody. Przy strumieniu zużywanego biogazu 
do napędu silnika równym około 350 m

3/h instalacja usuwa 10,5 dm3 wody 
na godzinę 

2.  Skondensowana na zimnych ściankach wymienników woda spływa 
grawitacyjnie do odwadniacza, natomiast  drobiny cieczy zawieszone 
w strumieniu biogazu są zatrzymywane na filtrze demisterowym 
(koalescencyjnym) i w postaci kropel padają na dno odwadniacza. 

3.  W instalacji uzdatniania biogazu wraz z wilgocią kondensują się niektóre 
lotne związki organiczne (tzw. mgła olejowa) tworząc w odwadniaczu 
mieszaninę, która po pewnym czasie rozwarstwia się. Na spodzie jest 
woda, u góry jest żółta oleista ciecz (Rys. 4). 

4.  W wydzielonym kondensacie znajdują się również substancje 
rozpuszczalne w wodzie jak amoniak, siarkowodór, chlorowce i inne. 

5.  Instalacja uzdatniania biogazu jest niskoemisyjna (oszczędna w eksploatacji). 
6.  Zminimalizowano zużycie energii elektrycznej do zasilania agregatu wody 

lodowej dzięki wykorzystaniu schłodzonego biogazu (po wydzieleniu 
z niego kondensatu) do wstępnego schłodzenia ciepłego „surowego” 
biogazu. Opracowaliśmy ostatnio opcję schładzania biogazu 
wykorzystującą w okresie zimowym zimne powietrze atmosferyczne, 
co dodatkowo ogranicza zużycie energii elektrycznej. 
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W UKŁADACH POTRZEB 
WŁASNYCH ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyliczenia oszczędności energii 
wynikające z zastosowania różnych wariantów regulacji wydajności 
w odniesieniu do głównych urządzeń potrzeb własnych elektrowni. 
Rozpatrzono urządzenia o różnych charakterystykach przepływowych 
i większość sposobów regulacji stosowanych obecnie w nowoczesnych 
instalacjach. Obliczenia przeprowadzone zostały w oparciu o rzeczywiste 
czasowe przebiegi zmienności obciążenia oraz charakterystyki urządzeń 
dla dużych bloków energetycznych pracujących w krajowym systemie 
elektroenergetycznym. 

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, potrzeby własne elektrowni.  
 

ENERGY EFFICIENCY IN AUXILIARIES  
OF POWER AND CHP UNIT 

 
Abstract: An article presents calculations of energy savings resulting from 
applying various variants of load adjustment with reference to main  
auxiliary drives. Devices with different flow profiles were considered as 
well as the  majority of manners of load control which are currently applied 
in modern installations. Calculations were conducted with use of real load 
profiles and rates of auxiliary devices operating in large power units. 

Keywords: energy efficiency, auxiliaries. 

1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  
– UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

Efektywność energetyczna, jako jeden z filarów pakietu energetyczno-
klimatycznego „3x20%” realizowanego przez UE, jest dość prostym narzędziem 
do ograniczania zużycia energii w gospodarce, a tym samym ograniczania 
zużycia paliw kopalnych i związanych z tym emisji zanieczyszczeń.  

W sektorze wytwarzania, w dużych elektrowniach i elektrociepłowniach 
tkwią jeszcze spore rezerwy w tym zakresie. Przede wszystkim dotyczą 
modernizacji układów potrzeb własnych. Ograniczanie zużycia energii do 
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napędu pomp, wentylatorów, młynów itp. daje wymierny efekt w postaci poprawy 
sprawności netto wytwarzania. Można to osiągnąć m.in. poprzez wymianę 
urządzeń i silników napędowych na nowocześniejsze oraz zastosowanie 
energooszczędnej regulacji wydajności. 

W aspekcie prawnym podmioty gospodarcze są zobowiązane do poprawy 
efektywności energetycznej swojej działalności. Stanowi o tym Dyrektywa UE 
2006/32/WE „w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii 
i usług energetycznych” oraz jej implementacja do prawa polskiego – Ustawa 
o efektywności energetycznej [1]. 

 Zgodnie z ustawą [1] oraz obwieszczeniem [2] wydanym na jej podstawie, 
zagadnienie poprawy efektywności energetycznej elektrowni cieplnej węglowej 
dotyczy tylko układów potrzeb własnych (UPW), w szczególności: wentylatorów 
spalin i powietrza, układów pompowych, młynów węglowych, silników 
elektrycznych. Urządzenia tam pracujące są napędzane głównie silnikami 
elektrycznymi indukcyjnymi klatkowymi o mocach jednostkowych dochodzących 
do kilkunastu megawatów.  

Pojęcie efektywności energetycznej można, zgodnie z definicją ustawową, 
wyrazić liczbowo za pomocą wskaźnika efektywności:  

 , (1) 

gdzie:  Euż – efekt użytkowy („efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii 
do danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, 
w szczególności: wykonanie pracy mechanicznej, zapewnienie komfortu 
cieplnego, oświetlenie” [1]), 

 Ael – energia elektryczna zużyta przez silniki elektryczne. 
Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni i elektrociepłowni są 

instalacjami pomocniczymi przy produkcji energii końcowej (elektryczności 
lub ciepła), zatem określenie efektu użytkowego nie jest jednoznaczne. Można 
rozpatrzeć trzy podstawowe przypadki: 

A. Efektem użytkowym jest energia elektryczna brutto (lub ciepło) 
wyprodukowana przez blok: Euż = Abr. W tym przypadku wskaźnik 
efektywności jest odwrotnością zużycia energii na potrzeby własne: 

. Otrzymuje się zatem prosty i uniwersalny wskaźnik, 
dobry do oceny, zarówno całego układu, jak i pojedynczych urządzeń. 

B. Efektem użytkowym jest ilość przetransportowanego czynnika (medium), 
np. ilość przetłaczanej wody zasilającej, ilość przygotowanego w instalacji 
młynowej pyłu węglowego itp. Wtedy: Euż = M, (gdzie: M – ilość czynnika 
w kg lub m3

) i wskaźnik  odnosi się tylko do konkretnego 
urządzenia lub instalacji. Jest to dobry wskaźnik dla młynów węglowych 
oraz większości dużych pomp i wentylatorów blokowych, których zadaniem 
jest dostarczenie odpowiedniej ilości czynnika (często proporcjonalnej 
do ilości energii wyprodukowanej przez blok). 

C. Efektem użytkowym jest ilość energii mechanicznej czynnika, np. ilość 
energii zawartej w wodzie tłoczonej przez pompę lub w powietrzu 
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tłoczonym przez sprężarkę. Wtedy: Euż = Amech, i wskaźnik  
może odnosić się, zarówno do pojedynczego urządzenia, jak i do grupy 
urządzeń traktowanych jako przetworniki energii. Jeżeli zastosować takie 
podejście do pomp ciśnieniowych lub sprężarek, to energię mechaniczną 
można określać jako iloczyn przyrostu ciśnienia i ilości przetłoczonego 
medium: . 

Zgodnie z zależnością (1), efektywność energetyczną można poprawić  
poprzez:  

- zwiększenie efektu użytkowego, 
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,  
- jednoczesne działania tego typu.  

Należy zauważyć, że działania powodujące zmniejszenie efektu 
użytkowego (np. ilości przetłaczanego medium) mogą ten wskaźnik pogorszyć, 
o ile nie będą skorelowane z proporcjonalnym zmniejszeniem zużycia 
energii elektrycznej przez napędy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
elektrowni, gdy podejmowane są działania modernizacyjne w obrębie układów 
technologicznych, prowadzące do zmniejszenia ilości zużywanego paliwa lub 
innych mediów (pary, wody, powietrza itp.). Urządzenia potrzeb własnych 
transportujące te czynniki (pompy, wentylatory) będą wtedy pobierały mniej 
energii. Jednak względne zmniejszenie obciążenia silników napędowych 
w istotny sposób  zależeć będzie od zastosowanych sposobów regulacji 
wydajności urządzeń oraz od charakterystyk sprawności. 

2. PRZYKLADOWA ANALIZA WPŁYWU RÓŻNYCH SPOSOBÓW 
REGULACJI WYDAJNOŚCI URZĄDZEŃ NA EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNĄ 

Obliczenia symulacyjne wykonano dla trzech urządzeń potrzeb własnych 
bloku energetycznego o mocy 900 MW. Wybrano urządzenia o różnych 
charakterystykach przepływowych, pracujące w układach o odmiennych 
charakterystykach oporów:  
 pompa wody zasilającej (PWZ) – wysokociśnieniowa pompa wirowa 

odśrodkowa, współpracująca z rurociągiem wody zasilającej kocioł o stałym 
ciśnieniu pary przy zmianach obciążenia; 

 pompa wody chłodzącej (PWCH) – niskociśnieniowa, wysokowydajna 
pompa wirowa, diagonalna, współpracująca z rurociągiem wody chłodzącej 
transportującym wodę chłodzącą skraplacz turbiny  do chłodni kominowej; 

 wentylator młynowy (WM) – promieniowy, dwustrumieniowy, wyposażony 
w osiowy aparat kierowniczy na wlocie do regulacji wydajności.  
Przyjęto zmienność obciążenia bloku energetycznego jak na rys. 1 (typowy 

przebieg dla bloków pracujących w podstawie systemu) oraz założono, że 
wydajności urządzeń zmieniają się proporcjonalnie do tego obciążenia.  
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Rys. 1. Uporządkowany wykres obciążeń bloku energetycznego 

Fig. 1. Load duration curve of power unit 
 
Rozpatrzono 5 różnych wariantów regulacji wydajności w/w urządzeń: 

1. zastosowanie standardowego sprzęgła hydrokinetycznego do wszystkich 
urządzeń (wariant SH); 

2. zastosowanie nowoczesnego sprzęgła hydrokinetycznego z przekładnią 
planetarną (Vorecon firmy Voith) do wszystkich urządzeń (wariant SV); 

3. zastosowanie przemiennika częstotliwości (falownika) do zasilania i zmiany 
prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego do wszystkich 
urządzeń (wariant F); 

4. wykorzystanie aparatu kierowniczego na wlocie do wentylatora  lub pompy  
wody chłodzącej (wariant K); 

5. zastosowanie zaworu dławiącego przepływ pompy wody zasilającej 
(wariant DŁ). 

W każdym z wariantów przyjęto, że silniki napędowe to wysokosprawne silniki 
indukcyjne klatkowe o mocach dostosowanych do mocy poszczególnych 
urządzeń. Podstawowe charakterystyki pomp,  wentylatora oraz silników 
i sprzęgieł hydraulicznych zostały zaczerpnięte z danych literaturowych oraz 
z katalogów producentów [3,4,5,6,7,8]. Na rys. 2 – przykładowo – pokazano 
charakterystyki przepływowe pompy wody chłodzącej a na rys. 3 – 
charakterystyki mocy na wale tej pompy przy różnych sposobach regulacji. 
Na rys. 4 przedstawiono natomiast charakterystyki sprawności dla sprzęgieł 
hydrokinetycznych i falownika. 

 
Wykonano dwa rodzaje analiz:  
 obliczenie zmienności obciążenia wariantów układów napędowych 

rozpatrywanych urządzeń potrzeb własnych w zależności od przyjętego 
obciążenia bloku w ciągu roku,  

 wyliczenie skumulowanych, rocznych wskaźników efektów zastosowania 
różnych rodzajów regulacji wydajności. 
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 Na rys. 5, 6 i 7 pokazano, jak zmieniają się obciążenia elektryczne (moc 
pobierana z sieci) rozpatrywanych urządzeń dla różnych wariantów regulacji 
wydajności w zależności od obciążenia bloku energetycznego. Na rys. 8, 9, 10 
porównano wskaźniki efektywności WE dla rozpatrywanych wariantów. 

 

 
Rys. 2. Charakterystyki przepływowe pompy wody chłodzącej oraz charakterystyka 

oporów rurociągu 

Fig. 2. Rating chart of cooling pump and system resistance curve 

 
Rys. 3. Charakterystyki mocy na wale pompy wody chłodzącej 

Fig. 3. Shaft load of cooling pump 
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Rys. 4. Sprawności sprzęgieł hydrokinetycznych i falownika 

Fig. 4. Efficiency characteristics  of geared variable speed coupling and inverter  
 

 
Rys. 5. Porównanie zmienności obciążeń elektrycznych dla różnych układów 

napędowych pompy wody zasilającej 

Fig. 5. Comparison of load variability for different variants drives of feed pump drive 
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Rys. 6. Porównanie zmienności obciążeń elektrycznych dla różnych układów 

napędowych pompy wody chłodzącej 

Fig. 6. Comparison of load variability for different variants  of cooling pump drive 

 

Rys. 7. Porównanie zmienności obciążeń elektrycznych dla różnych układów 
napędowych wentylatora młynowego 

Fig. 7. Comparison of load variability for different variants of mill fan drive 
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Rys. 8. Porównanie rocznych wskaźników efektywności energetycznej dla różnych 
wariantów regulacji wydajności pompy wody zasilającej 

Fig. 8. Comparison of yearly energy efficiency for different variant of feed pump drive 

 

Rys. 9. Porównanie rocznych wskaźników efektywności energetycznej dla różnych 
wariantów regulacji pompy chłodzącej 

Fig. 9. Comparison of yearly energy efficiency for different variant of cooling pump drive 

 
Rys. 10. Porównanie rocznych wskaźników efektywności energetycznej dla różnych 

wariantów regulacji wydajności wentylatora młynowego 

Fig. 10. Comparison of yearly energy efficiency for different variant of mill fan drive 
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3. PODSUMOWANIE 

Przedstawione wyniki analiz i obliczeń pozwalają na sformułowanie 
następujących wniosków i uwag: 
1) Efekty energetyczne zastosowania różnych sposobów regulacji wydajności 

dużych napędów urządzeń potrzeb własnych nie są jednoznaczne i zależą 
od wielu różnych czynników, z których najważniejsze, to: 
a. Zmienność obciążenia bloku w ciągu roku. Stopień oszczędności 

energii istotnie zależy od niedociążenia bloku. Na rys. 5-7 pokazano 
strzałkami te wartości obciążeń bloku, dla których zmienia się „ranking” 
efektywności różnych wariantów regulacji wydajności. Np. dla pompy 
wody zasilającej, dla obciążeń bloku powyżej 810 MW, najmniej 
energochłonne jest regulowanie pompy poprzez dławienie. Dla 
mniejszych obciążeń najbardziej energooszczędne jest regulowanie 
poprzez falownik. Podobne efekty zachodzą dla PWCH i WM. Są one 
w przede wszystkim wynikiem istotnych i nieliniowych zmian sprawności 
poszczególnych elementów układu napędowego  przy ich różnym 
obciążeniu, oraz tego, że samo wprowadzenie do układu falownika 
czy sprzęgła powoduje dodatkowe straty energii. 

b. Przebieg charakterystyk przepływowych i oporów układów. Bardziej 
płaskie charakterystyki oporów układu (np. dla PWZ) powodują istotne 
zmiany wydajności już przy niewielkich zmianach prędkości obrotowej 
urządzenia lub przy niewielkich przestawieniach układów kierowniczych 
(punkt pracy urządzenia przesuwa się po ch-ce oporów). Podobny wpływ 
ma stromość charakterystyk przepływowych. 

c. Dobór odpowiednich wielkości urządzeń. Wydajności pomp 
i wentylatorów powinny być dobierane przy stosunkowo niewielkim 
współczynniku zapasu w stosunku do obciążeń znamionowych. 
Sprawności tych urządzeń dość istotnie maleją przy pracy z zaniżonym 
obciążeniem, co skutkuje relatywnie większym zapotrzebowaniem mocy 
na wale. Nowoczesne silniki elektryczne, szczególnie te przeznaczone do 
współpracy z falownikami, mają stosunkowo płaskie charakterystyki 
sprawności. Ponadto maksymalne sprawności osiągają często dla 
obciążeń mniejszych od znamionowego. Podobnie są konstruowane 
nowoczesne sprzęgła hydrokinetyczne. Zatem dla wariantów układów 
napędowych SV lub F korzystniej jest dobierać silniki z minimalnym lub 
zerowym zapasem mocy. 

2) Obliczone roczne wskaźniki efektywności nie rozstrzygają jednoznacznie, 
który z wariantów jest najkorzystniejszy – w zależności od urządzenia – 
wyniki są różne: 
a.  W przypadku pompy wody zasilającej najkorzystniejszym wariantem 

regulacji jest zastosowanie falownika, najmniej efektywnym – 
standardowego sprzęgła hydrokinetycznego. Należy zauważyć, że 
dość dobre wyniki występują również dla regulacji dławieniowej 
(praktycznie bezkosztowej), zatem prawdopodobnie ten wariant byłby 
najkorzystniejszy przy uwzględnieniu kosztów falownika. 
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b. W przypadku pompy wody chłodzącej różnice pomiędzy wariantami są 
dość wyraźne. Najmniej energochłonnym jest wariant z falownikiem, 
najbardziej – zastosowanie dławienia. Należy zauważyć, że wszystkie 
warianty regulacji pompy (SH, SV, F i K) są wyraźnie mniej 
energochłonne od wariantu dławienia, zatem można tu założyć, że 
efekty ekonomiczne w dłuższym okresie będą także korzystniejsze 
po uwzględnieniu kosztów inwestycji związanych z falownikiem lub 
sprzęgłem. 

c. W przypadku wentylatora młynowego najbardziej ekonomiczną jest 
regulacja z wykorzystaniem falownika. Niemniej jednak pozostałe 
warianty nie różnią się wiele (podobnie jak dla PWZ), zatem najbardziej 
korzystnym może okazać się wariant inwestycyjnie najtańszy – 
z wykorzystaniem regulacji kierownicami (K). 

 
Przedstawione w pracy wyniki zostały uzyskane w badaniach 
współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program Badawczy – Zaawansowane 
technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysoko-
sprawnych „zeroemisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem 
CO2 ze spalin. 
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NIEKONWENCJONALNE BEZOLEJOWE  
ŁOŻYSKA WYSOKOOBROTOWE  

TURBOGENERATORA DLA OBIEGU ORC 
 

Streszczenie: Obecnie w małych nowoczesnych systemach produkcji 
energii najczęściej stosowane są mikroturbiny o mocy rzędu od 1 do 
20 kW. Niezwykle istotny jest rozwój niezawodnej technologii 
łożyskowania wirników tych miniaturowych maszyn przepływowych. 
Prezentowany w artykule układ wirujący turbogeneratora podparto 
w bezolejowych łożyskach foliowych. Podatne łożyska foliowe są rodzajem 
łożysk hydrodynamicznych, które wykorzystują gaz z otoczenia jako 
czynnik smarujący, co znacząco upraszcza ich konstrukcję. 

Słowa kluczowe: podpora bezolejowa, wysokoobrotowe maszyny 
przepływowe, łożyska gazowe, łożyska foliowe.  
 

UNCONVENTIONAL OIL-FREE HIGH-SPEED BEARING  
FOR ORC TURBOGENERATOR 

 
Abstract: In modern low-power generation systems, microturbines 
of the power output ranging between 1 and 20 kW are applied.  The 
development of reliable bearing technology for high-speed small 
turbomachinery could be essential to these power-generating devices. The 
rotating system presented in the paper is supported in oil-free, airfoil 
bearings. Compliant surface foil gas bearings are a class of hydrodynamic 
bearings that use the ambient gas as their working fluid and, thus, require 
no dedicated lubrication systems, which makes their design much simpler. 

Keywords: Oil-free support, High-speed turbomachinery, Gas bearings, 
Foil bearings. 

1. WPROWADZENIE 

Systemy generowania energii najczęściej funkcjonują w obwodach 
przepływu realizujących obieg Braytone’a lub Rankine’a. W realizacjach tych 
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podstawową maszyną jest turbina napędzająca generator elektryczny. Dla 
wygenerowania odpowiedniej mocy w mikrosystemach produkcji energii 
elektrycznej, wirnik turbogeneratora musi obracać się z prędkością rzędu  
10÷100 tys. obr/min. Określenie „mikroturbina” zarezerwowano dla maszyn 
charakteryzujących się mocą w zakresie od kilku watów do kilkuset kW. 

W tej dziedzinie można wyróżnić: 
 mikroturbiny tzw. Power – MEMS (Micro Elektro Mechanical System)  

o średnicy wirnika rzędu kilku milimetrów, osiągające prędkość obrotową 
nawet do 1 mln obr/min. 

 mikroturbiny służące do produkcji energii elektrycznej o mocach w zakresie 
od kilku do kilkuset kW i prędkości obrotowej od 10 do 100 tys. obr/min. 
Tak wysokie prędkości obrotowe stanowią granicę stosowalności łożysk 

tocznych lub konwencjonalnych łożysk ślizgowych smarowanych olejem, 
zwłaszcza, jeżeli istotna jest stabilność pracy łożyska lub generowane straty 
mechaniczne. 

Coraz bardziej powszechne zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań 
w konstrukcji maszyn pozwala na rozważenie możliwości zastosowania medium 
roboczego realizowanego obiegu cieplnego jako czynnika smarującego łożyska 
w małej wysokoobrotowej maszynie przepływowej (turbinie). Zastosowanie 
w maszynach przepływowych łożysk smarowanych medium roboczym (cieczą 
lub gazem) o niskiej lepkości pozwala na: 
 zwiększenie całkowitej sprawności maszyny poprzez redukcję strat tarcia  

w łożyskach oraz wyeliminowanie oleju smarującego i uszczelnień, 
 zachowanie absolutnej czystości medium roboczego, 
 w przypadku integracji konstrukcyjnej generatora z wałem zbudowanie 

maszyny „hermetycznej” bez wyprowadzania wału z korpusu  
i wyeliminowanie uszczelnień na granicy „medium robocze – otoczenie”. 

Materiały i technologie wykorzystane do budowy tego typu łożysk powinny 
zapewnić: 
 warunki dla krótkotrwałego, nieniszczącego kontaktu czopa z panwią 

w czasie rozruchu i zatrzymania maszyny, przy niskich obrotach, 
 niski współczynnik tarcia pomiędzy czopem i panwią łożyskową, 
 odporność chemiczną na oddziaływanie medium roboczego maszyny. 

Możliwość aplikacji niekonwencjonalnych łożysk wymaga analizy dynamiki 
systemu „rotor – łożyska – korpus” w całym zakresie prędkości obrotowych 
maszyny. 

Rozważana w artykule koncepcja małej maszyny przepływowej z nie-
konwencjonalnymi łożyskami jest związana z następującymi założeniami: 
 moc maszyny około 2÷5 kW, 
 maksymalne obroty turbogeneratora do 50 tys. obr/min, 
 wykorzystanie gazu lub pary suchej czynnika niskowrzącego (w przypadku 

obiegów ORC) jako czynnika roboczego zespołu łożyskowego, 
 generator z magnesami trwałymi lub silnik elektryczny maszyny zintegrowany 

z wałem. 
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2. TECHNOLOGIA ŁOŻYSKOWANIA GAZOWEGO 

Łożyska gazowe są interesującą alternatywą w łożyskowaniu wirników 
małych wysokoobrotowych maszyn przepływowych. Można je odnaleźć 
w różnorodnych zastosowaniach, począwszy od małych pomiarowych urządzeń 
laboratoryjnych, do relatywnie dużych wysokoobrotowych maszyn. 

W pewnych specyficznych rozwiązaniach o ich zastosowaniu decydują 
następujące zalety: 

 eliminacja zanieczyszczeń obecnych w przypadku stosowania 
klasycznych czynników smarujących (olej), 

 brak zjawisk odparowania, zestalenia lub degradacji czynnika roboczego 
w ekstremalnych temperaturach, 

 niewielkie opory ruchu (związane z niską lepkością gazów). 
Główne wady łożysk gazowych to:  

 relatywnie niewielka nośność statyczna, zwłaszcza w przypadku łożysk 
aerodynamicznych (samodziałających), 

 ograniczone wartości tolerancji wykonania współpracujących elementów 
związane z niewielkimi grubościami filmu smarnego. 

Rozwój łożysk gazowych jest stymulowany możliwością ich stosowania 
w realizacjach technicznych, w których tradycyjne rozwiązania łożyskowania są 
utrudnione lub wręcz niemożliwe. Należą do nich, np. maszyny funkcjonujące 
w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (np. turbo-ekspandery 
kriogeniczne lub mikroturbiny Power MEMS).  

Obecnie, rozwijane są trzy rodzaje łożysk gazowych dla potrzeb 
łożyskowania małych wysokoobrotowych maszyn przepływowych. Są to: 

 łożyska aerostatyczne (zasilane z zewnątrz sprężonym gazem lub parą), 
 łożyska aerodynamiczne (samodziałające) z wahliwymi klockami, 
 łożyska aerodynamiczne z podatną folią. 
Główne problemy związanie z praktycznym zastosowaniem łożysk 

aerostatycznych (zewnętrznie zasilanych) i łożysk aerodynamicznych 
(samodziałających – foliowych i z wahliwymi panewkami) zestawiono w Tabeli 1. 

Jednym z kluczowych zagadnień związanych ze stosowaniem łożysk 
gazowych jest ich niezawodność eksploatacyjna w różnych warunkach pracy. 
Spełnienie tego warunku wymaga odpowiedniej adaptacji koncepcji maszyny już 
na wczesnym etapie projektowania. Obejmuje on: 
 ograniczenie wartości wzdłużnych i poprzecznych sił statycznych 

obciążających łożyska przez odpowiednie zaprojektowanie układu 
przepływowego maszyny, 

 dobór właściwego typu łożyska gazowego dla rozważanej aplikacji. 
Ostateczna weryfikacja poprawności wyselekcjonowanej koncepcji 

konstrukcyjnej maszyny przepływowej z niekonwencjonalnymi gazowymi 
łożyskami powinna obejmować budowę prototypu i eksperymentalną analizę 
jego funkcjonowania w szerokim zakresie prędkości obrotowych i obciążeń.  
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Tabela. 1. Główne problemy związane z niezawodnością zastosowań łożysk gazowych 

Table 1. Main problems connected to the reliability of gas bearing applications 

Łożysko  
aerostatyczne  

 

 

Łożysko aerodynamiczne  
z wahliwymi klockami 

 

Aerodynamiczne 
łożysko foliowe 

 

Relatywnie niewielka nośność statyczna 

Wymagane jest zasilanie 
łożyska sprężonym gazem 

Zjawisko tarcia przy niskiej prędkości obrotowej  
– ograniczona liczba cykli start/wybieg  

Precyzja wykonania Wymagany wysoki moment rozruchowy 

Niewielki margines stabilności 
Tarcie w punkcie podparcia 

panewki wpływa na ograniczenie 
stabilności łożyska 

Relatywnie duże 

przemieszczenia 
promieniowe  

Wymagana wysoka czystość 
gazu roboczego 

Specjalne wymagania materiałowe (odporność na zużycie 
w trakcie rozruchu i wybiegu) 

Na rys. 1 przedstawiono schemat konstrukcji i prototyp turbogeneratora 
z aerostatycznymi łożyskami gazowymi dla potrzeb realizacji obiegu ORC. 
Czterostopniowa konfiguracja turbiny (2 stopnie dośrodkowe i 2 stopnie 
odśrodkowe) pozwoliła na zrównoważenie znacznej siły osiowej, związanej  
z rozkładem ciśnienia na wirniku turbiny. 

 
Rys. 1. Schemat konstrukcji i prototyp mikro-turbogeneratora podpartego  

w łożyskach aerostatycznych wraz z układem pomiarowym drgań względnych 

Fig. 1. General design and a prototype view of the micro-turbogenerator equipped  
with an aerostatic gas bearing and a vibration measuring system 
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Na rys. 2 przedstawiono prototyp turbogeneratora ORC z łożyskami 
aerostatycznymi. Wykres kaskadowy drgań względnych, przedstawiający 
rozruch maszyny w trakcie testów dynamicznych potwierdza poprawną pracę 
łożysk aż do maksymalnej wartości obrotów wynoszących 25 tys. obr/min. 

Rys. 2. Bezolejowy prototyp turbogeneratora dla obiegu ORC w czasie testów oraz 
wykres kaskadowy przedstawiający stabilną pracę maszyny w całym zakresie prędkości 

obrotowej 

Fig. 2. Oil-free ORC turbogenerator prototype during tests and a cascade plot illustrating 
the stability of the machine rotating system in the whole range of rotational speed 

Przy maksymalnej prędkości obrotowej, rotor maszyny jest nadal 
podkrytyczny, przy czym szacuje się, że prędkość krytyczna dla tej konfiguracji 
systemu wirującego pojawi się przy około 35 tys. obr./min. W zakresie 
testowanych obrotów postać drgań rotora można sklasyfikować jako ruch ciała 
sztywnego (ang. „rigid body mode”), co oznacza, że o właściwościach 
dynamicznych systemu wirującego decydują właściwości dynamiczne układu 
podparcia wirującego wału. 

Pomimo w pełni akceptowalnej dynamiki zbudowanej maszyny, 
zastosowane tu łożyska aerostatyczne wymagają zasilania świeżą parą pobraną 
ze strumienia masy zasilającego turbinę. Z punktu widzenia bilansu energii, 
należy dokładnie przeanalizować i uwzględnić ilość pary niezbędnej do zasilania 
łożysk.  

Ta zużyta dla potrzeb zasilania łożysk para zmniejsza wartość strumienia 
masy płynącego przez turbinę, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia 
mocy i sprawności turbogeneratora. Z tego powodu, zastosowanie aero-
dynamicznych łożysk foliowych wydaje się bardziej interesujące. 
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3. AERODYNAMICZNE ŁOŻYSKA FOLIOWE 

Unikalne właściwości łożysk foliowych wynikają z ich budowy – folia nośna 
(ang. top foil) jest zaciśnięta w czasie pracy na czopie wału z napięciem 
wstępnym wynikającym z kształtu folii sprężystej (ang. bump foil). W wyniku 
wzajemnego ruchu powierzchni czopa i podpartej elastycznie folii nośnej, siły 
lepkości gazu otoczenia powodują uformowanie się ciągłego filmu gazowego. 
Istotną zaletą tego typu łożysk jest fakt, że nie wymagają one zewnętrznego 
zasilania gazem smarującym. Na rys. 3 przedstawiono konstrukcję 
eksperymentalnego łożyska foliowego, jak również obliczony, teoretyczny 
rozkład ciśnienia w jego uformowanym filmie gazowym. 

 

 
Rys. 3. Łożysko foliowe rozwijane dla celów badań 

Fig. 3. Aerodynamic foil bearing developed for the experimental needs 

Główny problem eksploatacyjny łożysk aerodynamicznych jest związany  
z kontaktem i tarciem pomiędzy powierzchnią czopa i folią nośną w trakcie 
rozruchu i wybiegu maszyny, co pociąga za sobą następujące ograniczenia: 
 wymagany jest duży moment rozruchowy (co jest sprawą szczególnie 

istotną w przypadku napędu turbiną), 
 ze względu na zużycie powierzchni folii i czopa istnieje ograniczona liczba 

startów i wybiegów łożysk maszyny. 
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Analiza teoretyczna funkcjonowania łożysk foliowych jest zagadnieniem 
trudnym ze względu na istniejące interakcje pomiędzy filmem gazowym 
i elastyczną strukturą zespołu folii nośnej i folii sprężystej. Zgodnie z założeniami 
teorii liniowej, właściwości dynamiczne łożysk hydrodynamicznych są opisane 
za pomocą zestawu ośmiu sprzężonych współczynników dynamicznych, 
zlinearyzowanych wokół ustalonego punktu równowagi statycznej. Istotne jest tu 
jednak ograniczenie wartości sił wzbudzających do takiego poziomu, 
aby spełnione było założenie niewielkich przemieszczeń znajdujących się 
w bezpośrednim otoczeniu położenia równowagi. 

Wzajemne przemieszczenia względne elastycznych folii są nieodłącznie 
związane ze zjawiskiem tarcia. Oczywistym jest, że charakter elastycznych 
odkształceń podatnych folii może znacząco wpływać na dynamiczne 
właściwości kompletnego łożyska. Dlatego wiarygodny model teoretyczny 
kompletnego łożyska, uwzględniający jego charakterystyczne cechy 
konstrukcyjne i eksploatacyjne (tarcie wewnętrzne zespołu podatnych folii oraz 
film gazowy o geometrii zależnej od rozkładu ciśnienia pomiędzy cylindrycznym 
czopem a podatnie podparta folią nośną), staje się niezbędnym elementem 
obliczeń teoretycznych dynamiki maszyn z łożyskami foliowymi. 

Wpływ zjawiska tarcia wewnętrznego zespołu podatnych folii na 
charakterystykę łożyska aerodynamicznego przy dużej prędkości obrotowej, jak 
również tarcie czopa i folii nośnej w trakcie rozruchu i wybiegu maszyny wymaga 
starannego doboru materiałów, potwierdzonego skrupulatnymi testami 
trwałościowymi [4]. Wyniki przeprowadzonych symulacji pozwalają sformułować 
następujące hipotezy związane z działaniem poprzecznych łożysk foliowych: 
 Nawet przy znacznych obciążeniach, część „gazowa” łożyska pracuje przy 

niewielkiej mimośrodowości. 
 Wysoka sztywność filmu gazowego (o rząd wyższa od sztywności zespołu 

podatnych folii) wynika z jego niewielkiej grubości wymuszonej przez 
wstępny zacisk folii sprężystej. W związku z tym, o dynamicznych 
właściwościach kompletnego łożyska decyduje przede wszystkim 
sztywność zespołu folii. W konsekwencji znajomość właściwości 
dynamicznych zespołu podatnych folii pozwala na określenie dominujących 
właściwości dynamicznych całego łożyska. 

4. WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNE PODATNEJ STRUKTURY  
ŁOŻYSKA FOLIOWEGO 

Obecnie badania związane z opracowaniem finalnej konstrukcji łożyska 
foliowego są prowadzone w następujących kierunkach: 
 Dobór pary materiałowej (pokrycia czopa i folii nośnej), która zapewni 

wystarczającą trwałość łożysk w różnych warunkach pracy maszyny [3, 4]. 
 Wyselekcjonowanie akceptowalnego z punktu widzenia technologii 

wytwarzania wariantu konstrukcyjnego łożysk poprzecznych i wzdłużnych. 
 Opracowanie wiarygodnej metodyki określania właściwości dynamicznych 

podatnego łożyska foliowego. 
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Na rys. 4. Przedstawiono uproszczony model fizyczny łożyska foliowego. 
 

Rys. 4.  Uproszczony model fizyczny łożyska foliowego 

Fig. 4. Simplified physical model of the bump foil bearing 

Teoretycznie, statyczne i dynamiczne właściwości łożyska foliowego są 
sumą właściwości wynikających z szeregowego połączenia dwóch elementów 
podatnych. Jednym z nich jest cienka warstwa gazu o bardzo małej grubości 
i stosunkowo dużej sztywności statycznej i dynamicznej. Drugim elementem 
elastycznym jest wstępnie napięta folia sprężysta. 

Należy zauważyć, że w zależności od napięcia wstępnego folii sprężystej, 
film gazowy pojawia się przy prędkości obrotowej od kilku do kilkunastu  
tys. obr/min. Powyżej tej prędkości, na skutek obecności ciągłego filmu 
gazowego, czop traci kontakt z panwią łożyskową. 

Przyjęty fizyczny model rozruchu łożyska foliowego opiera się na 
następujących założeniach: 
 Dla prędkości obrotowej wału poniżej nlim, gdzie nlim oznacza prędkość 

graniczną, przy której pojawia się ciągły film gazowy przyjęto, że 
właściwości dynamiczne łożyska zależą wyłącznie od sztywności folii 
sprężystej, ponieważ KG >> KF 

 Dla prędkości obrotowej wału powyżej nlim, dynamiczne właściwości łozyska 
są sumą złożonej sztywności dwóch elementów elastyczno-sprężystych 
połączonych szeregowo. 
Złożoność analizy modelu teoretycznego łożyska foliowego jest 

spowodowana istnieniem tarciem pomiędzy folią sprężystą i tuleją łożyskową, 
jak również pomiędzy foliami. Tarcie pojawia się na skutek względnego ruchu 
wymienionych elementów. Wynikiem tego zjawiska fizycznego są silnie 
nieliniowe właściwości dynamiczne foliowej podpory łożyskowej. 

Dla zidentyfikowania wspomnianych właściwości dynamicznych prze-
prowadzono próby eksperymentalne na stanowisku badawczym (rys. 5). 

czop  
łożyskowy 

sztywny 
korpus 
łożyska 

film gazowy zespół podatnych 
folii 

CG 

KG 
KF 

CF 
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Rys. 5. Schemat funkcjonalny i zdjęcie stanowiska zbudowanego dla potrzeb identyfikacji 
dynamicznych współczynników podpory łożyska foliowego 

Fig. 5. Functional diagram and a photo of the test rig built for the experimental 
identification of dynamic properties of the foil bearing support structure 

Stanowisko badawcze składało się z nieruchomego czopa oraz ruchomej 
tulei łożyskowej i wzbudnika drgań, który oddziaływał na tuleję siłą o przebiegu 
sinusoidalnym. Podczas eksperymentu mierzono siłę Fi przemieszczenie x tulei 
łożyskowej. 

Typową odpowiedź układu przedstawiono na rys. 6. Można z niej 
wyznaczyć globalną sztywność k oraz pole powierzchni pętli histerezy W, które 
jest miarą energii dyssypowanej na skutek ugięcia zespołu folii sprężystej 
w trakcie pojedynczego cyklu drgań. Dyssypacja energii ma związek z tarciem 
pomiędzy foliami, i może zostać wyznaczona ze wzoru (1): 

     (1) 

gdzie: W – pole pętli histerezy, X – amplituda drgań, ω – częstość kołowa drgań, 
Ceq – zastępczy współczynnik tłumienia.  
Przekształcając wzór (1) otrzymujemy: 

      (2) 

 

Rys. 6. Odpowiedź układu w postaci pętli histerezy związanej z tarciem i sztywnością 
podatnej podpory foliowej 

Fig. 6. Image response as a hysteresis loop associated with friction and elasticity 
of the compliant foil bearing assembly  
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W trakcie eksperymentu mierzono amplitudę przemieszczeń tulei 
łożyskowej, przy stałym wymuszeniu wynoszącym 10 N p-p, dla zakresu 
częstotliwości wzbudzenia od 80 do 600 Hz. Przykładowe wyniki otrzymanych 
pętli histerezy przedstawia rys. 7. 

 
Rys. 7. Przykładowe pętle histerezy dla różnych częstotliwości wzbudzenia 

Fig. 7. Exemplary hysteresis loops obtained from the excitation at different frequencies 

Otrzymane pętle histerezy pozwoliły na identyfikację eksperymentalnej 
sztywności (KF) oraz tłumienia (CF) podatnego łożyska foliowego, które 
następnie wykorzystano do budowy modelu systemu wirującego (rys. 8). 

  
Rys. 8. Sztywność i zastępczy współczynnik tłumienia w funkcji częstotliwości 

wzbudzenia 

Fig. 8. Stiffness and equivalent damping coefficients of the compliant foil bearing support 
system vs. excitation frequency 

Uzyskane charakterystyki pokazują, że sztywność zespołu podatnych 
folii łożyska rośnie wykładniczo ze wzrostem częstotliwości wzbudzenia. 
Współczynnik tłumienia obliczony ze wzoru (2) osiąga maksimum przy wartości 
częstotliwości wzbudzenia rzędu 200 Hz, natomiast wyraźnie maleje powyżej  
częstotliwości wzbudzenia rzędu 400 Hz. Charakterystyki dynamiczne zespołu 
podatnych folii łożyska są zatem silnie nieliniowe. 

Otrzymane wartości sztywności i tłumienia zespołu elastycznych folii 
zostały wykorzystane w obliczeniach dynamicznych modelowej maszyny 
przepływowej. Na rys. 9 pokazano teoretyczny wykres Bodego dla rozważanego 
rotora podpartego w łożyskach foliowych. 
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Rys. 9. Teoretyczny wykres Bodego rozważanego rotora i synchroniczna, precesyjna 

postać drgań przy prędkości nominalnej, będąca odpowiedzią rotora na zadane 
wymuszenie zewnętrzne 

Fig. 9. Theoretical Bode plots of the investigated rotating system and a synchronous 
precessional response of the rotor at the nominal speed due to the imposed external 

excitations 

Kolorem szarym oznaczono obszar związany ze zjawiskiem tarcia między 
folią nośną a czopem łożyska spowodowanym zbyt małą prędkością obrotową 
brakiem ciągłego filmu gazowego. Warto zauważyć, że częstość krytyczna 
modelowego zespołu wirującego znajduje się w tym obszarze funkcjonowania 
łożysk poprzecznych maszyny. 

Na rys. 10 przedstawiono zbudowany dla potrzeb badań kompresor małej 
mocy, z wirnikiem podpartym w łożyskach foliowych promieniowych 
i wzdłużnych. Na fotografii widoczne są czujniki wiroprądowe służące do 
pomiaru drgań względnych rotora maszyny. 

Przeprowadzone testy rozruchu i pracy ciągłej zbudowanej maszyny 
oraz zarejestrowane w ich trakcie charakterystyki dynamiczne drgań 
względnych zespołu wirującego modelowej maszyny potwierdziły sformułowane 
w artykule hipotezy związane z funkcjonowaniem foliowych łożysk poprzecznych 
i wzdłużnych.  

 
Rys. 10. Mała wysokoobrotowa sprężarka promieniowa podparta w łożyskach foliowych 

Fig. 10. Small high-speed compressor supported in the compliant foil bearings 
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5. WNIOSKI 

Podczas badań eksperymentalnych na stanowisku badawczym i w trakcie 
badań modelowej maszyny przepływowej wyposażonej w opracowane 
i zbudowane łożyska foliowe zebrano istotne informacje nt. globalnych 
właściwości dynamicznych podatnej struktury foliowej. Pozwoliło to na 
potwierdzenie przyjętych hipotez związanych z funkcjonowaniem łożysk 
foliowych oraz posłuży do weryfikacji opracowywanego nieliniowego modelu 
kompletnego łożyska foliowego. 

Z eksploatacyjnego punktu widzenia, zbudowane i badane łożyska foliowe 
posiadają korzystną charakterystykę tłumienia. W użytecznym zakresie 
prędkości obrotowej, podatna struktura elastycznych folii charakteryzuje się 
znacznymi właściwościami tłumiącymi związanymi z rozpoznanymi zjawiskami 
tarcia strukturalnego w zespole podatnych folii. 

Połączenie modelu struktury folii z opracowanym wcześniej numerycznym 
modelem filmu gazowego o dowolnej geometrii uformowanej pomiędzy 
cylindrycznym czopem i elastyczną folią nośną pozwoli na opracowanie 
wiarygodnego modelu teoretycznego kompletnego łożyska foliowego. 
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WYKORZYSTANIE RURKI CIEPŁA JAKO URZĄDZENIA 
PRZENOSZĄCEGO CIEPŁO W UKŁADACH GEOTERMALNYCH 

POMP CIEPŁA 
 

Streszczenie: Geotermalne pompy ciepła są układami pobierającymi 
niskotemperaturowe ciepło zawarte w gruncie kosztem dostarczanej 
mocy elektrycznej. Dodatkowa moc pozwala na podwyższenie tem-
peratury w obiegu na żądany poziom (np. potrzebny do przygotowania 
c.w.u.). Tradycyjnym rozwiązaniem pobierania odnawialnej energii 
z gruntu jest wykonanie pionowych odwiertów na głębokość 50-200 m 
i umieszczenie w nich kolektorów w formie u-rurek. Płynący w kolektorze 
czynnik pobiera ciepło, wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami 
energii zużywanej przez pompy obiegowe wymuszające ruch czynnika. 
Zastosowanie rurki ciepła zamiast tradycyjnego kolektora pozwala na 
obniżenie kosztów pracy układu poprzez wyeliminowanie pracy pomp 
obiegowych. Zasadność tego rozwiązania będzie oceniona w artykule pod 
względem energetycznym i ekonomicznym. 

Słowa kluczowe: geotermalne pompy ciepła, rurki ciepła, termosyfony.  
 

HEAT PIPE AS HEAT TRANSFERING DEVICE 
IN GEOTHERMAL HEAT PUMP SYSTEMS 

 
Abstract: Geothermal heat pumps are systems extracting low-temparture 
heat from the ground. Addtionall electical power is needed to raise the 
temperature level in heat pipe cycle (e. g. required for domestic hot water 
preparation). Traditional technical solution for absorbing ground energy is 
drilling 50-200 m deep boreholes with vertical collectors (U-shaped 
pipes)in them. Working fluid flows in collector pipes and draws heat from 
the ground, however it raises overall costs by the price of energy used by 
circulation pumps. Aplication of heat pipe instead of traditional vertical 
collector reduces overall costs of operation of heat pump system by 
eliminating additional pumping power for working fluid circulation.  
Economic and energetic rationale for applying this improved system will 
be discussed in this paper. 

Keywords. geothermal heat pumps, heat pipes, thermosyphons. 



Marcin Łęcki, Grzegorz Górecki 

 

 

128 

1. CZYM JEST GEOTERMALNA POMPA CIEPŁA? 

 Pompa ciepła jest to urządzenie pobierające ciepło ze źródła o tem-
peraturze niższej i przekazujące je do źródła o temperaturze wyższej. 
Samoistnie ciepło nie może jednak płynąć od ciała o temperaturze niższej 
do ciała o temperaturze wyższej. Ta empiryczna obserwacja jest jednym ze 
sformułowań drugiego prawa termodynamiki. Skierowanie przepływu ciepła 
w „odwrotnym kierunku” wymaga doprowadzenia dodatkowej energii – pracy 
mechanicznej. Czynnik roboczy płynący w układzie pomy ciepła jest sprężany, 
praca jest więc dostarczana do układu. Sprężanie powoduje podwyższanie 
temperatury gazu, co pozwala na oddanie ciepła do źródła górnego o tem- 
peraturze wyższej. Zasadę działania pompy ciepła ilustruje rys. 1. 
Ekonomiczność układu wynika z faktu, że większa część ciepła pobierana jest 
z otoczenia o temperaturze niższej (np. pobierane jest ciepło ze źródła 

o temperaturze 5o
C pomimo tego, że przeznacza się je do ogrzewania 

powietrza w pomieszczeniu o temperaturze 22oC). Moc doprowadzana jest za 
pośrednictwem sprężarki najczęściej zasilanej elektrycznie, by podwyższyć 
„poziom temperaturowy” ciepła. Ciepło z otoczenia może stanowić ¾ ciepła 
grzewczego, pozostała ¼ jest dostarczana z sieci elektrycznej. Użytkownik płaci 
więc tylko za zakupioną energię elektryczną. W systemach geotermalnych 
pomp ciepła źródłem dolnym jest grunt, który stanowi alternatywę dla powietrza 
czy wody (wody gruntowe, zbiorniki wodne). Technicznie, istnieją różne 
rozwiązania kolektorów – wymienników pobierających ciepło z gruntu. Dzielą się 

 
Rys. 1. Zasada działania pompy ciepła 

Fig. 1. Principle of heat pump work 
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one na kolektory solankowe (napełnione cieczą o obniżonym punkcie 
zamarzania) oraz bezpośredniego parowania (ang. direct expansion), gdzie 
rurki kolektora wypełnione są czynnikiem chłodniczym. System z bezpośrednim 
parowaniem pokazany jest na rys. 2 po lewej. Po prawej przedstawione są 
kolektory wypełnione solanką: pionowe i poziome. Solanka krążąca w rurkach 
kolektora oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu w parowniku. Poziome 
wymienniki zakopywane są na głębokościach (typowych dla instalacji 
europejskich) od 0.8 do 1.5 m [5]. Rys. 3 ilustruje dwa różne sposoby ich 
ułożenia Na tych głębokościach gruntu rozkład temperatury zmienia się 
w czasie (w cyklu pór roku). Ciepło pobierane z tej warstwy gruntu pochodzi 
niemal w całości od promieniowania słonecznego.  

 

 
Rys. 2. Różne rozwiązania kolektorów gruntowych, po prawo bezpośrednie 

parowanie, po prawej poziome i pionowe 

Fig. 2. Different types of ground collectors, direct expansion on the left 
and horizontal and vertical on the right 

Rys. 3. Dwa rodzaje ułożenia kolektorów poziomych, po lewej w układzie 
równoległym, po prawej w spiralnej formie w wykopanych rowach 

Fig. 3.  Two  ways of horizontal collectors positioning, parallel on the right, 
spiral in trenches on the left 
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2. TERMODYNAMIKA I OCENA WYDAJNOŚCI POMPY CIEPŁA 

W artykule układ pompy ciepła będzie modelowany uproszczonym 
podejściem termodynamicznym – lewobieżnym obiegiem Carnota. Moc 
sprężarki można obliczyć znając poziom temperatur obiegu – temperaturę 
skraplania Tg i temperaturę parowania Tz oraz strumień ciepła pobrany przez 

kolektor kQ : 

 









 17.1

z

g
k T

T
QW       (1) 

Całość jest pomnożona przez 1.7 co zapewni bardziej realistyczne wyniki. 
Gdyby zastosować wzór (1) bez mnożnika otrzymałoby się tzw. egzergię 
strumienia ciepła, tzn. minimalną moc jaką musi dostarczać układ 
termodynamiczny czynnikowi by przenieść ciepło o temperaturze niższej 
do źródła o temperaturze wyższej. Ciepło grzewcze jest sumą ciepła 
doprowadzanego przez kolektor i mocy sprężarki: 

 WQQ kg
      (2) 

gdzie gQ – strumień ciepła grzewczego [W]. Należy zwrócić uwagę, że moc 

sprężarki nie jest tracona, ale w przybliżeniu dodaje się do doprowadzanego 
strumienia ciepła(w rzeczywistości mała część mocy sprężania jest jednak 
tracona). Wydajność pompy ciepła oceniana jest najczęściej za pomocą 
współczynnika COP (ang. coefficient of performance), który jest stosunkiem 
ciepła grzewczego do doprowadzanej mocy: 


W

Q
COP g




      (3) 

pozwala on na ocenę chwilowej wydajności obiegu. W prostej analizie 
ekonomicznej obliczane i porównywane będą koszty związane z użytkowaniem 
dwóch rozwiązań (sondy pionowej solankowej i termosyfonowej – „rurka 
ciepła”). Koszty inwestycji z założenia są uznawane jako porównywalne i nie 
brane pod uwagę. Dla kolektora pionowego solankowego dodatkowe koszty 
będą wiązały się z pokryciem kosztów energii elektrycznej zasilającej pompy 
obiegowe wymuszające przepływ solanki. Pewnym usprawnieniem solankowych 
kolektorów pionowych jest zastosowanie pomp obiegowych o zmiennej mocy 
(regulacja obrotami silnika), które dostosowują się do zapotrzebowania na 
moc grzewczą. W obliczeniach rozważane będą pompy obiegowe o stałej 
wydajności, które są zdecydowanie mniej ekonomiczne, problematycznym jest 
jednak przewidzenie stopnia obniżenia kosztów eksploatacji, wynikającego ze 
zmiennej mocy urządzeń. Moc pompy nie powinna przekraczać 50W/1kW mocy 
cieplnej, przyjęto więc taką samą moc pompy jak obliczono w artykule [3], 
tj. 200 W. 
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3. KOLEKTOR PIONOWY SOLANKOWY I TERMOSYFONOWY 

Pionowe kolektory odznaczają się większą wydajnością cieplną niż 
poziome ze względu na stałą temperaturę utrzymującą się na głębokościach 
poniżej 15 m. wynoszącą od 10

oC do 14o
C, zależnie od warunków glebowych 

i geologicznych. Kolektor pionowy jest rurką polietylenową o średnicy zwykle 
od 20 do 40 mm, która umieszczona zostaje w otworze o średnicy zależnej 
od użytej technologii odwiertu o różnych głębokościach (typowo od 100-150 m. 
chociaż bywają płytsze i głębsze odwierty). Kolektor wprowadzany jest 
do otworu w formie U-rurki, tzn. do odwiertu głębokiego na 100 m. należy 

wprowadzić ok. 200 m rurki. Następną czynnością jest wypełnienie wolnej 
przestrzeni w odwiercie (zwykle mieszanką na bazie betonitu) by zapobiec 
migracji wód podziemnych wewnątrz odwiertu i ich mieszania się. Kolektory 
pionowe stanowią najczęściej stosowane rozwiązanie w Europie jako dolne, 
geotermalne źródło ciepła. Spowodowane jest to małą wymaganą powierzchnią 
działki potrzebną do instalacji. Alternatywne rozwiązanie do kolektora 

 
Rys. 4. Termosyfonowa sonda CO2 w środku, solankowa po lewej, schemat działania 

termosyfonu po prawej 

Fig. 4. Thermosyphon CO2 probe in the middle, brine one on the left, scheme 
of thermosyphon operation on the right 
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pionowego solankowego pojawiło się w Niemczech , jest to sonda pionowa CO2. 
Działa ona na zasadzie dwufazowego zamkniętego termosyfonu. Rys. 4 
przedstawia schemat działania termosyfonu. Czynnik roboczy odparowuje, 
w zamkniętym układzie, w strefie ogrzewanej gdzie pobierane jest ciepło 
z gleby. Para czynnika płynie w stronę skraplacza i tam skrapla się. Skropliny 
spływają grawitacyjnie po ściance termosyfonu. Takie rozwiązanie wyeli-
minowuje konieczność używania pompy obiegowej oraz może odznaczać się 
większą wydajnością cieplną w stosunku do kolektora solankowego. Zdaje się, 
że badania nad sondą CO2 w Berlinie nie rozpoczęły się w celu skonstruowania 
systemu o wyższym współczynniku COP, ale aby rozwiązać problem 
potencjalnych klientów, których działki znajdowały się na terenach objętych 
ochroną wód gruntowych. W rezultacie obostrzeń prawnych nie mogli oni 
instalować solankowych kolektorów pionowych. Użycie CO2 jako czynnika 
roboczego nie powoduje zanieczyszczenia wód gruntowych przy ewentualnym 
rozszczelnieniu. Termosyfon, będący kolektorem, jest wykonany w postaci rury 
karbowanej ze stali nierdzewnej, na rys. 5 przedstawiony jest wycinek rurki 
kolektora oraz jego instalacja. Rura jest giętka i może być z powodzeniem 
przewożona na szpuli (nawinięta). Ten fakt ułatwia nie tylko logistykę, ale też 
instalację w porównaniu do rury sztywnej. Karbowanie pozwala na lepszą 
dystrybucję kondensatu na ściankach oraz większą odporność na porywanie 
kropel cieczy przez strumień pary (para i spływająca ciecz poruszają się 
w przeciwprądzie). Takie układy z powodzeniem pracują w Niemczech, Austrii 
i Szwajcarii. Autorzy nie posiadają danych o użyciu w innych krajach, jednak 
firmy niemieckie podają taki kolektor jako jedną z opcji instalacji, także w Polsce, 
np. austriacka firma Heliotherm.  

 
Rys. 5. Instalacja kolektora pionowego w postaci karbowanej rury ze stali nierdzewnej 

Fig. 5. Vertical collector installation in the form of corrugated stainless steel pipe 
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4.  PORÓWNANIE KOLEKTORA SOLANKOWEGO Z SONDĄ CO2 

Prof. Horst Kruse wraz z Hansem Russmannem [3] przeprowadzili 
eksperyment porównawczy termosyfonowego kolektora pionowego z kolektorem 
solankowym typu u-rurka. Każdy z kolektorów o tej samej długości współ-
pracował z jednakowym modelem pompy ciepła. Otrzymane wyniki 

przedstawione są w tabeli 1. Znajdują się w niej także wartości z symulacji 
przepływu ciepła w gruncie przeprowadzonej w programie ANSYS-CFX, 
dostosowanej do warunków opisywanego eksperymentu (przyjęta temperatura 
średnia ścianki termosyfonu taka jak w [3]). Wartości COP dla pompy ciepła 
w symulacji są obliczane na podstawie wzoru (3). W tab. 1 znajduje się także 
porównanie kosztów eksploatacji obu systemów, wg założeń wymienionych 
w rozdziale 2. Należy wspomnieć, że koszty wyliczono na podstawie średniej 

 
Rys. 6. Schematy porównywanych kolektorów w eksperymencie H. Kruse [3] 

Fig. 6. Schemes of  compared collectors in H. Kruse [3] experiment 
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przyjętej stawki za kWh ( 0.32 zł/kWh ) przy założeniu stałej mocy grzewczej 
wynoszącej 6 kW oraz sezonie grzewczym wynoszącym 222 dni, z czego 
podczas 45% tego okresu, tzn. 2400 h pracuje pompa ciepła. W obliczeniach 
użyto współczynników COP podanych w tab. 1, które mogą się zmieniać 
w czasie trwania sezonu grzewczego. Przedstawione koszty użytkowania pompy 
ciepła z kolektorami pionowymi należy więc potraktować jako minimalne. 
Niemniej jednak oszacowana różnica między potencjalnymi sumami wydanymi 
na ogrzewanie w sezonie grzewczym ukazuje przewagę kolektora CO2 nad 
tradycyjnym. Różnica wynosi 274 zł w której zawiera się cena energii 
elektrycznej pobranej przez pompę obiegową i nadwyżkę mocy sprężarki wyni- 
kającą z mniejszego współczynnika wydajności COP układu pompa ciepła – 

sonda solankowa. Stanowi to 20% oszczędności w stosunku do kolektora 
solankowego. Należy podkreślić napotkane trudności i poprawki wprowadzane 
w przeprowadzanych badaniach porównawczych. Główny problemem było 
ograniczenie zmiennych, których w tym przypadku jest wiele, aby wyizolować 
wpływ odpowiednich oddziaływań. Należy stworzyć takie warunki, by móc 
miarodajnie porównać dwa typy kolektorów, które mają różną budowę i różną 
zasadę działania. Jak wcześniej wspomniano, zastosowano dwa te same 
modele pomp ciepła, jedyną różnicą między nimi jest konstrukcja parownika 
przedstawiona na rys. 7. Jest to skraplacz sondy CO2 a jednocześnie parownik 
pompy ciepła gdzie energia pobrana z gruntu jest przekazywana obiegowi 

 
Rys. 7. Skraplacz CO2 –parownik pompy ciepła, po prawej w przekroju 

Fig. 7. CO2 condenser – heat pump evaporator, cut view on the right 
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lewobieżnemu. Skraplacz jest wymiennikiem typu płaszczowo-rurowego ( rura w 
kształcie wężownicy). W eksperymencie utrzymywano stałe temperatury 
parowania dla obu układów, oraz stałą wydajność parownika. Było to możliwe 
dzięki sterowaniu wydajnością sprężarki metodą modulacji szerokości impulsów 
(PWM – Pulse-Width Modulation [3]). Po wykonaniu wstępnych pomiarów 
okazało się, że powierzchnia wymiany ciepła nie jest jednakowa w obu 
przypadkach, co zwiększało wydajność cieplną kolektora solankowego 
uniemożliwiając sprawiedliwe porównanie. Powiększono więc średnicę rury 

sondy CO2 oraz zmieniono model skraplacza na płytowy (taki jaki używano do 
tej pory w skraplaczu pompy ciepła z kolektorem solankowym). Mniejsze 
wymiary wymiennika pozwoliły na zainstalowanie go w obudowie jednostki 
pompy ciepła. Te usprawnienia pozwoliły na faktyczną ocenę przedstawioną 
w tab. 1. 

Tabela 1. Zestawienie wartości z eksperymentu [3] i symulacji 
Table 1. List of experimental values [3] and from simulation 

Źródło wyników Typ kolektora COP [-] qlin [W/m] 
Eksperyment [3] Solanka 3.81 42.4 
Eksperyment [3] Sonda CO2 4.23 60.0 

Symulacja Sonda CO2 4.31 63.2 
Porównanie szacowanych sezonowych kosztów eksploatacji 

Solanka Sonda CO2 
1363 zł 1089 zł 

Różnica: 274 zł 

 
Rys. 8. Wymiennik płytowy jako wbudowana jednostka 

Fig. 8. Plate heat exchanger as Buit in Unit   



Marcin Łęcki, Grzegorz Górecki 

 

 

136 

5. PODSUMOWANIE I SPODZIEWANY KIERUNEK ROZWOJU 

Geotermalne pompy ciepła z sondą CO2 zasługują na uwagę jako 
sprawniejsze cieplnie i bardziej ekonomiczne rozwiązanie, jeśli chodzi o koszty 
eksploatacji, niż kolektory solankowe. Potwierdzono to w eksperymencie 
wykonanym w Berlinie przez H. Kruse [3], poprzedzonym wieloletnimi 
badaniami instytutów niemieckich. Opisano metodykę eksperymentu i prze-
prowadzono prostą symulację numeryczną przewodzenia ciepła w gruncie na 
podstawie wyników otrzymanych w wyżej wymienionych badaniach. Pokrótce 
przedstawiono także technologię oraz wykonano analizę kosztów eksploatacji 
układu tradycyjnego i sondy CO2. Autor sądzi, że dalszy rozwój tej technologii 
powinien nastąpić w kierunku rozważenia możliwości zastosowania innych 
naturalnych czynników roboczych w pionowym termosyfonowym kolektorze, 
np. solanki, propanu czy amoniaku.  
 

Artykuł sponsorowany z projektu LIDER (NR: LIDER/08/42/L-
3/11/NCBR/2012) „Intensyfikacja procesów wymiany ciepła i ich zastosowanie 
w innowacyjnym wymienniku ciepła – badania przy użyciu metody PIV”. 
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OCENA WPŁYWU CHARAKTERYSTYKI PAROWACZA 
NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY ELEKTROWNI 

Z JEDNOOBIEGOWĄ KLASYCZNĄ SIŁOWNIĄ ORC 
ZASILANĄ WODĄ GEOTERMALNĄ 

 
Streszczenie: W ramach referatu przedstawiono schemat, opis instalacji 
oraz sposób jej działania. Podany został także algorytm obliczeń, 
uwzględniający możliwość stosowania różnych charakterystyk parowacza 
z możliwością stosowania różnych rodzajów czynników roboczych, 
odparowujących w obszarze blisko podkrytycznych. Otrzymane wyniki 
obliczeń zostały zestawione w formie tabelarycznej i stały się podstawą 
do sporządzenia wykresów. Podstawą oceny elektrowni jest jej moc  
( RCN  ) i sprawność ( RC ). 

Słowa kluczowe: ORC, nośnik energii odpadowej, efektywność elektrowni. 

 

EVALUATION OF THE EVAPORATOR CHARACTERISTICS 
ON THE EFFECTIVENESS OF THE POWER STATION 

WITH ONE CYCLE, CLASSIC ORC POWER PLANT 
SUPPLIED BY GEOTHERMAL WATER 

 
Abstract: In the paper is presented schematic description of the 
installation and the way it operates. The algorithm of calculation also 
is presented. The algorithm gives the possibility of using different 
characteristics of work of evaporator and the ability to use the different 
types of working fluids, evaporating in the near subcritical region. 
The results of calculations are summarized in tabular graphical forms. 
The base of evaluation of the ORC power plant is its power ( RCN  ) and 

efficiency ( RC ). 

           Keywords: ORC, waste energy carrier, power plant effectiveness. 
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1. OPIS I DZIAŁANIE INSTALACJI  
 
W artykule przedstawiono analizę pracy jednoobiegowej siłowni ORC 

zastosowanej w elektrociepłowni zasilanej energią wody geotermalnej (rys. 1). 
Do głównych komponentów siłowni należą: podgrzewacz, parowacz, turbina 
parowa, skraplacz i pompa obiegowa. Woda geotermalna o temperaturze 1gT  

wydobywana ze złoża geotermalnego otworem wydobywczym jest kierowana 
do wymiennika ciepła (GHE), w którym przekazuje energię wodzie sieciowej 
będącej czynnikiem pośrednim pomiędzy wodą geotermalną a czynnikiem 
roboczym w siłowni parowej. Woda sieciowa  o temperaturze 1sT , wypływająca 
z geotermalnego wymiennika ciepła jest kierowana do parowacza (HE1), 
w którym przekazuje ciepło do odparowującego czynnika organicznego i  obniża 

swoją temperaturę do 2sT . Woda sieciowa na wylocie z parowacza, w węźle A 

rozdziela się na dwa strumienie wody 1sm  oraz 2sm . Pierwszy strumień 1sm  
jest kierowany do podgrzewacza, w którym następuje podgrzanie cieczy 
czynnika organicznego. Temperatura wody sieciowej obniża się w nim do 

wartości 3sT . Drugi strumień wody sieciowej 2sm  jest kierowany do odbiorników 

ciepła, w których obniża swoja temperaturę do wartości 11sT , a następnie do 

węzła B, w którym dwa strumienie wody sieciowej 1sm i 2sm  łączą się w jeden 

strumień sm  o temperaturze 13sT . Strumień sm  jest kierowany do 
geotermalnego wymiennika ciepła, gdzie po przekazaniu energii wody 
geotermalnej do wody sieciowej, woda geotermalna zostaje z powrotem 
wtłoczona do otworu chłonnego.   

Para nasycona sucha czynnika organicznego otrzymywana w parowaczu 
(HE1) przepływa do turbiny, w której jest realizowany proces izentropowej 
ekspansji do ciśnienia panującego w skraplaczu. Po ekspansji, para czynnika 
jest kierowana do skraplacza, gdzie odbywa się izobaryczne odprowadzanie 
ciepła, podczas którego następuje schładzanie i skraplanie pary czynnika. 
Wypływający ze skraplacza czynnik o temperaturze 3nskr TT   przepływa do 

pompy obiegowej zwiększającej ciśnienie czynnika do ciśnienia panującego 
w podgrzewaczu (HE2). Za pompą, czynnik o temperaturze s4nT   jest kierowany 
do podgrzewacza. 
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Rys. 1.  Schemat jednoobiegowej siłowni ORC zastosowanej w elektrowni  geotermalnej  

Fig. 1. Scheme of the one-cycle ORC power plant used in geothermal power plant 

 
W opisanej na rysunku 1 instalacji realizowany jest obieg porównawczy 

Clausiusa-Rankine’a, w którym jako czynniki obiegowe zastosowano płyny 
niskowrzące tzw. suche, dla których proces ekspansji w turbinie zaczyna się 
na linii pary nasyconej suchej i kończy w obszarze pary przegrzanej.  
 
2. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY I ALGORYTM OBLICZEŃ 

 
 W celu wykonania analizy pracy siłowni ORC, przeanalizowano pole 

temperatury nośników ciepła w parowaczu przedstawione na rysunku 2 oraz 
w podgrzewaczu (rys. 3).  

 

Rys. 2.  Pole temperatury nośników ciepła w parowaczu 

Fig. 2.  Temperature field of heat carriers in the evaporator  
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Rys. 3.  Pole temperatury nośników ciepła w podgrzewaczu 

Fig. 3 Temperature field of heat carriers in the preheater  

W celu określenia wpływu danej charakterystyki parowacza na pracę 
jednoobiegowej siłowni ORC, sformułowano wyrażenie definicyjne współ-
czynnika   będącego  punktem wyjścia rozważań.  

Pełne wyrażenie określające współczynnik   sformułowano przy 

wykorzystaniu równania bilansu energii parowacza oraz przeciwprądowego 
podgrzewacza cieczy roboczej, która jest podgrzewana od temperatury 
skraplania do temperatury parowania.  

Równanie bilansu energii parowacza zapisano zależnością: 

 parnssspar hmTcmQ     (1) 

Równanie bilansu energii podgrzewacza przyjmuje postać: 

   podn3s2s1s1spod hmTTcmQ    (2) 

Założono, że w podgrzewaczu cieczy czynnika obiegowego siłowni 

strumienie pojemności cieplnej wody i cieczy czynnika są sobie równe ns WW   :  

 1s1ss cmW    (3a) 

 nnn cmW    (3b) 

Po uwzględnieniu równości (3) jest spełniona równość różnic temperatur: 

 s4n5n3s2s TTTT   (4) 

Uwzględniając równość (4), równanie bilansu energii podgrzewacza (2) 
przedstawiono w formie zależności: 

   podns4n5n1s1spod hmTTcmQ    (2b) 
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Współczynnik   został określony w wyniku podzielenia stronami zależności 

(1) i zależności (2b) otrzymując: 

 
par

pod

s4n5npod,s

par,s

s

1s

h

h

TT

T

c

c

m
m




 







 (5) 

Zależność (5) została wykorzystana do przygotowania wykresów dla 
wybranych czynników niskowrzących w funkcji temperatury parowania 5npar TT   

i dla temperatury skraplania 3nskr TT   = 29°C. Uwzględniono zmianę ciepła 

właściwego wody w parowaczu par,ss cc   oraz ciepła właściwego w pod-

grzewaczu pod,s1s cc  w zakresie odpowiednich temperatur.  

Obliczenia dotyczyły  trzech charakterystyk praca parowacza:  

 wariant 1  1T  = 15K, 2T = 5K, 3T = 10K, 

 wariant 2 1T  = 20 K, 2T = 5K, 3T = 15K, 

 wariant 3 1T = 25 K, 2T = 5K, 3T
 = 20 K.  

Następnie określono entalpię parowania dla poszczególnych czynników 
w funkcji temperatury parowania z zależności:  

 czynnika_rodzaj,Tfhhh par51par   

   czynnika_rodzaj,Tf_hczynnika_rodzaj,Tf_hh skrs4par1pod   

Sporządzone wykresy parametrów   umożliwiają określenie, w jakim 

zakresie parametrów pracy poszczególne czynniki robocze spełniają warunek, 
w którym jednoobiegowa siłownia ORC może być zastosowana w elektro-
ciepłowni, jeżeli   < 1 (rys. 4) lub w elektrowni, jeżeli   = 1 (rys. 5). 
 

 
Rys. 4.  Schemat elektrociepłowni z jednoobiegową siłownią ORC z możliwością 

zawracania wody sieciowej w parowaczu, jeżeli   < 1 

Fig. 4. Scheme of combined heat and power plant with one-cycle ORC power station 
with possibility of water  recirculation in evaporator, if    < 1 
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Rys. 5.  Schemat elektrowni z jednoobiegową siłownią ORC z możliwością zawracania 
wody sieciowej w parowaczu, jeżeli   = 1 

Fig. 5. Scheme of combined heat and power plant with one-cycle ORC power station with 
possibility of water  recirculation in evaporator, if    = 1 

 

Jeżeli   > 1, to jednoobiegowa siłownia przedstawiona na rys. 6 może 

pracować jako elektrownia, jeśli do podgrzewacza cieczy zostanie 

doprowadzony dodatkowy strumień wody sm  o temperaturze  2par2s TTT  , 

którego wielkość określono ze wzoru: s1ss mmm   lub  1mm ss    . 

 

Rys. 6.  Schemat elektrowni z jednoobiegową siłownią ORC z możliwością zawracania 
wody w parowaczu, jeżeli   > 1 a siłownia jest zasilana dodatkowo strumieniem wody 

jako drugim nośnikiem energii 

Fig. 6. Scheme of combined heat and power plant with one-cycle ORC power station 
with possibility of water  recirculation in evaporator, if   > 1 and the power plant 

is co-supplied with the additional energy carrier 
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Wielkość mocy jednoobiegowej siłowni ORC określono z zależności: 

 nRCRC mlN    (10) 

Wielkość strumienia masowego nm  czynnika roboczego w siłowni określono 
z zależności:  

 
par

par,s
n q

Q
m


   (11) 

gdzie: par,sQ  – określono na podstawie parametrów wody na dopływie do 

parowacza, parq  – entalpia parowania czynnika   

Charakterystyka pracy parowacza obejmuje takie wielkości, jak: pars1 TTT  , 

par2s2 TTT  , 2s1ss TTT  . Wyniki obliczeń ciepeł właściwych oraz ich 

stosunku parpod cc w funkcji temperatury parowania zestawiono w odpowiednich 

tabelach i wykorzystano przy obliczaniu współczynnika  . 

 
3. WYNIKI OBLICZEŃ 

 
Poniżej znajdują się wykresy dla wybranych czynników niskowrzących 

w funkcji temperatury parowania parT  dla dwóch wybranych wariantów 

charakterystyki pracy parowacza (rys. 7, 8). 

 
Rys. 7. Wartości współczynnika zawracania   w funkcji temperatury parowania 

czynników roboczych parT dla charakterystyki parowacza 1T = 15 K, sT = 10 K 

Fig. 7. The values of recirculation factor    in function of evaporating temperature 

of working fluids parT for characteristics of evaporator 1T = 15 K, sT = 10 K 
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Rys. 8. Wartości współczynnika zawracania   w funkcji temperatury parowania 

czynników roboczych parT  dla charakterystyki parowacza  1T = 20 K, sT = 15 K 

Fig. 8. The values of recirculation factor   in function of evaporating temperature 

of working fluids parT  for characteristics of evaporator  1T = 20 K, sT = 15 K 

 
Na rysunku 9 przedstawiono dla jakich wartości temperatur parowania parT

 
siłownia ORC z czynnikami roboczymi dodekanem, RC318 i R236fa może 
pracować jako elektrownia to znaczy współczynnik   = 1. Ponadto na rysunku 
podano wartości temperatur krytycznych krt  wybranych do analizy czynników 

roboczych.   
 

 

Rys. 9.  Temperatury parowania czynników roboczych (RC318, R236fa, dodekan) 
dla trzech wariantów charakterystyki parowacza, jeżeli współczynnik   = 1 

Fig. 9. Evaporating temperature of working fluids for three variants of characteristics 
of evaporator, if  the coefficient   = 1 
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Dla trzech wariantów charakterystyki pracy parowacza, w tabeli 1 
zestawiono parametry czynników roboczych, dla przypadku, gdy   = 1. 

 
Tabela 1.  Zestawienie wybranych wielkości dla trzech wariantów charakterystyki pracy 

parowacza, jeśli współczynnik   = 1 

Table 1. Summary of selected values for three variants of characteristic of evaporator 
work, if coefficient   = 1 

 

4. ANALIZA WYNIKÓW I WNIOSKI KOŃCOWE 
 
Siłownia ORC w zależności od parametrów źródła energii oraz potrzeb 

może pracować w różnych układach energetycznych (rys. 4, 5 i 6). W niniejszej 
pracy przedstawiono jak poprzez dobór odpowiedniej charakterystyki pracy 
parowacza można wpływać na to czy siłownia ORC pracować będzie jako 

elektrownia czy elektrociepłownia. W tym celu wprowadzono współczynnik , 
którego wartości dla wybranych czynników roboczych zestawiono w formie 
wykresów i tabel. Wyniki obliczeń pokazują, iż poprzez zastosowanie różnych 
charakterystyk parowacza możliwe jest określenie różnego zakresu ciśnień 
i temperatur poszczególnych czynników roboczych spełniających warunek 

możliwości zastosowania siłowni ORC w elektrowni, tj.   = 1. 
Z przedstawionych wykresów i tabeli wynika, że wybrany rodzaj 

charakterystyki parowacza wpływa na wielkość temperatury parowania czynnika 
obiegowego siłowni ORC zastosowanej w elektrowni, a tym samym na wielkości 
uzyskanej w niej mocy i sprawności. Należy dodać, że wielkości te zależą 
również od zastosowanego czynnika roboczego.   

Tabela 1 ilustruje, iż spośród wybranych czynników roboczych największą 
sprawność (42,5%) i moc elektrowni (4190 kW) można otrzymać  dla czynnika 
RC318 przy zastosowaniu trzeciego wariantu charakterystyki pracy parowacza. 
Duże wielkości sprawności i mocy siłowni uzyskuje się również dla drugiego 

Czynnik dodekan RC318 R236fa 

tkr [
oC] 384,95 115,23 124,92 

wariant 1 2 3 1 2 3 2 3 
ts1/tpar  [

oC] 54/39 64/44 74/49 130/115 134/114 138/113 143/123 147/122 
NC-R  [kW] 39,6 464,0 110,4 2014,3 416,6 4190,6 2142,4 1664,2 

c par [kJ/kgK]
 4,24 4,185 4,19 4,23 4,26 4,26 4,28 4,28 

c pod [kJ/kgK] 
4,18 4,18 4,18 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

c parc pod  
0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 

Qpar  [kW] 836 1255 1675 851,4 1278,2 1705,4 1284 1713 
Qpod  [kW] 836,4 1255,4 1675,4 12203,4 8086,7 8159,9 7655,8 8181,4 
Qcałk. [kW] 1672,4 2511 3351 13054,8 9364,9 9865,3 8940 9895 
ɳC-R  [%] 2,4 18,5 3,3 15,4 4,5 42,5 24,0 16,8 
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wariantu charakterystyki parowacza, odpowiednio 24%, 2142,4 kW oraz 18,5% 
i  464 kW dla dwóch pozostałych czynników przedstawionych w tabeli 1. 

Należy dodać, że dla trzech zastosowanych charakterystyk parowacza, 
zastosowana w elektrowni siłownia ORC z czynnikiem R236fa jako płynem 
roboczym pracuje przy najwyższych temperaturach parowania. 

Podsumowując, największe wielkości sprawności siłowni ORC otrzymuje 
się dla czynników odparowujących przy temperaturach zbliżonych do tem-
peratury punktu krytycznego, tj. w warunkach blisko podkrytycznych.  

 
Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego N N513 393436 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
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MIĘKKIE KWASOWANIE I SUPER MIĘKKIE KWASOWANIE 
JAKO METODY POPRAWIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA 

CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W PYRZYCACH 
 

Streszczenie: W pracy przedstawiono główne problemy związane 
z zatłaczaniem, do warstwy wodonośnej, schłodzonej na wymiennikach 
ciepła wody termalnej. Przedstawiono również analizę stosowanych 
w Geotermii Pyrzyce metod czyszczenia otworów chłonnych. W wyniku 
przeprowadzonych analiz fizyko – chemicznych, badań laboratoryjnych 
i obserwacji pracy instalacji geotermalnej, opracowano nową metodę 
zapobiegania wytrącania się osadów ze schłodzonej wody termalnej. 
Metoda będąca modyfikacją miękkiego kwasowania roboczo została 

nazwana metodą super miękkiego kwasowania. 

Słowa kluczowe: geotermia, otwory chłonne, kolmatacja, miękkie 

kwasowanie, super miękkie kwasowanie. 
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SOFT ACIDIZING AND SUPER-SOFT ACIDIZING METHODS 
AS THE EFFICIENCY IMPROVING METHODS IN GEOTHERMAL 

PLANT IN PYRZYCE 
 

Abstract: The paper presents the main problems associated with 
pumping the cooled water to the aquifer. It also presents the analysis of 
methods used in Geothermal Plant Pyrzyce for cleaning the absorbent 
wells. As a results of the physic-chemical analysis, laboratory tests and 
observations of geothermal installation’s working, the new method was 
developed. This new method prevents the precipitation of sediments from 
cooled thermal water. The method which is a modification of the soft 
acidizing is tentatively called super-soft acidizing method. 

Keywords: geothermal, injection wells, colmatage, soft acidizing, super- 
soft acidizing. 

1. WPROWADZENIE 

Na terenie Niżu Polskiego zlokalizowana jest ciepłownia geotermalna 
w Pyrzycach, która uruchomiona została w 1997 r., jako pierwszy tego typu 
zakład przemysłowy w Polsce [7, 8, 9]. Proces technologiczny w ciepłowni 
geotermalnej polega na wydobyciu z głębokości około 1640 m, za pomocą 
dwóch otworów eksploatacyjnych Pyrzyce GT-1 i GT-3, wody termalnej 
o temperaturze 61oC (rys. 1). Następnie za pomocą pompy głębinowej woda ta 
jest przepompowywana do hali ciepłowni. Maksymalna wydajność jednego 
otworu eksploatacyjnego może wynosić nawet do 170 m

3/h [6], zaś wydajność 
pomp jest zmienna, tak więc, ilość wydobywanej wody termalnej jest 
dostosowywana do aktualnych możliwości jej zatłaczania. 

 

Rys. 1. Uproszczony schemat obiegu wody termalnej w ciepłowni w Pyrzycach 

Fig. 1. The scheme of the thermal water's cycle in the heating plant in Pyrzyce 

Ze względu na wysoką mineralizację wynoszącą 120 g/dm
3, wydobyta 

woda termalna po oddaniu ciepła musi zostać ponownie zatłoczona do tej 
samej warstwy wodonośnej, z której została wydobyta. Do tego celu w ciepłowni 
geotermalnej w Pyrzycach służą dwa otwory chłonne Pyrzyce GT-2 i Pyrzyce 
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GT-4. Podstawową zasadą działania dubletu geotermalnego jest zapewnienie 
ciągłości przepływu pomiędzy otworem wydobywczym a otworem chłonnym, 
wynikającą z konieczności wtłaczania w tym samym czasie wydobytej ze złoża 
wody termalnej. Odległość pomiędzy otworami eksploatacyjnymi i chłonnymi 
w Geotermii Pyrzyce wynosi około 1600 m. 

Podstawowym problemem niemalże wszystkich ciepłowni geotermalnych, 
wykorzystujących ciepło geotermalne solanek jest stopniowy spadek chłonności 
warstwy złożowej ujmowanej otworami chłonnymi [1, 10]. Zatłaczanie 
schłodzonych wód termalnych do węglanowych skał zbiornikowych typu 
szczelinowego nastręcza znacznie mniej kłopotów niż zatłaczanie do skał 
piaskowcowych typu porowego, co ma miejsce w ciepłowni geotermalnej w 
Pyrzycach. Na skutek stopniowej utraty chłonności zmniejsza się wydajność 
zatłaczania wody do otworów chłonnych, a tym samym maleje moc cieplna 
ciepłowni geotermalnej [2]. Składa się na to wiele przyczyn, między innymi 
korozja stalowych rur okładzinowych [3], a przede wszystkim kolmatacja 
warstwy złożowej [4]. 

Kolmatacja otworów chłonnych związana jest z wytrącaniem się 
nieorganicznych związków chemicznych z solanki, tj. trudno rozpuszczalnych 
soli, a także w przypadku jej natlenienia, również tlenków i hydroksytlenków 
żelaza i manganu. W przypadku naruszenia równowagi oksydacyjno-
redukcyjnej roztworu następuje wytrącanie siarczków żelaza, manganu 
i węglanów. Kolmatacja szczególnie intensywnie występuje w przypadku 
zatłaczania do złoża wody, schłodzonej w procesie odbioru ciepła. To właśnie 
procesy fizyko-chemiczne zachodzące w solance, wykorzystanej w procesach 
energetycznych, są odpowiedzialne za pogarszającą się pracę całego obiegu 
geotermalnego. Odwrócenie kierunku zachodzenia tych procesów wymaga 
ingerencji w przemiany równowagowe zachodzące na granicy faz: ciekłej 
(solanka), gazowej (uwalniane w wyniku rozprężania z fazy ciekłej gazy) i stałej 
(wytrącające się osady). Niezbędne w tym celu jest poznanie skomplikowanego 
składu fizyko-chemicznego solanki lub wody termalnej, a także równowag 
kwasowo-zasadowych związanych z krystalizacją węglanu wapnia, siarczanu 
baru, siarczanu strontu oraz równowag w procesach utleniająco-redukcyjnych, 
odpowiedzialnych za wytrącanie się tlenków i siarczków żelaza, węglanów 
i manganu zarówno na filtrach i w strefach przyodwiertowych. 

Dotychczas stosowane czyszczenie mechaniczno-chemiczne przynosiło 
bardzo dobre efekty w postaci zwiększania wydajności zatłaczania przy 
jednoczesnym spadku wymaganego ciśnienia zatłaczania. Uzyskiwane efekty 
były jednak krótkotrwałe, a do ich osiągnięcia konieczne było użycie ciężkiego 
urządzenia wiertniczego. Stosowane rozwiązanie generowało bardzo wysokie 
koszty, które były coraz większym obciążeniem dla Geotermii Pyrzyce. 
W związku z tym na instalacji geotermalnej ciągle trwały prace, których 
celem było opracowanie tańszej i równie skutecznej metody czyszczenia 
otworów chłonnych. Efektem tych działań było opracowanie metody miękkiego 
kwasowania, której przeznaczeniem jest chemiczne usuwanie produktów 
wtórnego wytrącania się związków chemicznych ze schłodzonej wody termalnej. 
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2. CHEMICZNE CZYSZCZENIE OTWORÓW CHŁONNYCH 

Najpopularniejszym sposobem pozbywania się skutków kolmatacji jest 
kwasowanie, a więc zatłaczanie do otworu kwasu solnego w celu rozpuszczenia 
osadów węglanowych powstałych w wyniku tejże kolmatacji. Ponieważ 
kolmatacja dotyczy nie tylko samego filtra ale również warstwy wodonośnej, 
stąd czyszczenia mechaniczno-chemiczne przeprowadzane są co raz częściej 
i z co raz gorszymi efektami. Zastosowanie miękkiego kwasowania polega na 
zatłaczaniu do otworu kwasu solnego w tej samej ilości co przy standardowym 
kwasowaniu lecz w dłuższym czasie. 

Celem miękkiego kwasowania opracowywanego w ciepłowni geotermalnej 
w Pyrzycach od 2008 roku, podobnie jak kwasowania standardowego, jest 
poprawa wydajności zatłaczania poprzez usunięcie skutków kolmatacji – 
między innymi węglanu wapnia (CaCO3). Bardzo małe stężenie zatłaczanego 
kwasu solnego uwalnia od konieczności odbioru cieczy poreakcyjnej i jej 
unieszkodliwiania. Miejscem docelowym stosowania metody jest zatem warstwa 
wodonośna do której dociera rozpuszczając po drodze węglany odkładające się 
zarówno na filtrze jak i w strefie przyodwiertowej. 

Problem w stosowanej metodzie stanowiło stężenie kwasu solnego jakie 
należałoby dobrać. Zbyt wysokie stężenie przy zatłaczaniu kwasu mogłoby 
uszkodzić rury, z kolei zbyt niskie nie odniosłoby żadnego skutku. 

Pompa dozująca kwas zamontowana jest bezpośrednio przy otworze 
chłonnym Pyrzyce GT-2 lub Pyrzyce GT-4, w zależności od potrzeb. Kwas do 
otworu zatłaczany jest bezpośrednio ze zbiornika, który również ustawiony jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie otworu chłonnego (rys. 2). 

 
Rys. 2. Schemat metody miękkiego kwasowania stosowany w Geotermii Pyrzyce 

Fig. 2. The scheme of soft acidizing method used in Pyrzyce Geothermy 

Zastosowanie w 2010 r. w Geotermii Pyrzyce metody miękkiego 
kwasowania spowodowało zmniejszenie ciśnienia zatłaczania oraz zwiększanie 
się wydajności zatłaczania schłodzonej wody termalnej. Prawidłowość taką 
można zaobserwować zarówno w otworze chłonnym Pyrzyce GT-2 (rys. 3) jak 
i Pyrzyce GT-4 (rys. 4). 
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Rys. 3. Zastosowanie miękkiego kwasowania  

w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2 w marcu 2010 r. 

Fig. 3. The use of soft acidizing method in Pyrzyce GT-2  
injection well in March, 2010 

 
Rys. 4. Zastosowanie miękkiego kwasowania  

w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4 w październiku 2010 r. 

Fig. 4. The use of soft acidizing method in Pyrzyce GT-4 
 injection well in October, 2010 
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We wszystkich przypadkach kwas dodawany był w różnych dawkach. 
Czasy działania kwasu solnego również we wszystkich przypadkach były różne. 
Po zaprzestaniu dozowania kwasu solnego szybko następuje wzrost ciśnienia 
zatłaczania oraz zmniejszanie się ilości zatłaczanej wody termalnej. 

Podczas przeprowadzania miękkiego kwasowania w ciepłowni w Pyrzycach 
zaobserwowano, że podczas działania kwasu w otworach zatłaczających 
następuje zmniejszenie się ciśnienia zatłaczania i zwiększenie właściwości 
chłonnych. Obserwacje te pozwoliły na opracowanie nowej metody polegającej 
na ciągłym dozowaniu niewielkich ilości kwasu solnego do otworów 
zatłaczających. Dodatek dodatkowego antyskalanta i dyspergatora powoduje 
zapobieganie wtórnego wytrącania się związków chemicznych ze schłodzonej 
wody termalnej. 

3. ZAPOBIEGANIE KOLMATACJI OTWORÓW CHŁONNYCH – METODA 
SUPER MIĘKKIEGO KWASOWANIA 

Rezultatem wielu lat prac związanych z przeciwdziałaniem skutkom 
kolmatacji jest opracowanie metody, której celem jest przeprowadzenie działań 
zmierzających do poprawy chłonności warstwy złożowej poprzez wykonanie 
zabiegów intensyfikacji i dozowania preparatów kondycjonujących dla 
geotermalnych otworów chłonnych w Geotermii Pyrzyce [5]. Nowa metoda jest 
modyfikacją znanej i sprawdzonej już na świecie metody miękkiego 
kwasowania. Modyfikacja polega na ciągłym dozowaniu znacznie niższych niż 
w stosowanym już miękkim kwasowaniu dawek kwasu solnego z dodatkiem 
antyskalanta i/lub dyspergatora do przepływającej solanki przed filtrami 
i wymiennikami ciepła. 

Celem metody super miękkiego kwasowania jest wyeliminowanie 
negatywnej działalności wykładnika stężenia jonów wodorowych (pH), jednej 
z przyczyn powstawania kolmatacji. Węglany preferują środowisko alkaliczne. 
Stymulacja pH pozwoli uzyskać stan równowagi chemicznej, w której węglan 
wapnia (CaCO3), nie będzie strącany. Korzyścią płynącą z zastosowania tej 
metody będzie nie tylko wyeliminowanie przyczyny kolmatacji węglanowej, ale 
również pozbycie się dotychczasowych efektów w warstwie wodonośnej poprzez 
systematyczne rozpuszczanie węglanu wapnia gromadzącego się dotychczas 
w warstwie złożowej z dala od otworu. 

Modyfikacja metody miękkiego kwasowania polega na tym, że pompę 
dozującą kwas wraz z preparatami kondycjonującymi zainstalowano tuż 
za otworem eksploatacyjnym (rys. 5). Dzięki takiemu ustawieniu warunki 
chemiczne można stymulować już w napowierzchniowym obiegu wody 
termalnej. Kwas solny wraz z preparatami kondycjonującymi należy zatłaczać 
w trybie ciągłym, bez przerw, tak aby zapewnić odpowiednie stężenie 
rozpuszczonego CO2 w wodzie termalnej, poprzez wymuszenie odpowiedniego 
stężenia CO2 w fazie gazowej (na skutek zachwiania równowagi CaCO3-CO2). 
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Rys. 5. Uproszczony schemat metody super miękkiego kwasowania 

Fig. 5. The simplified scheme of super soft acidizing method used 
in Pyrzyce Geothermy 

Istotną cechą odróżniającą metodę super miękkiego kwasowania od innych 
znanych metod kwasowania jest użyta w procesie dozowania (zatłaczania) ilość 
odtlenionego kwasu solnego dodawana do wody termalnej. Ilość ta powinna 
odpowiadać przeliczeniowo maksymalnie 25% zasadowości wody termalnej. 
Z reguły będzie jeszcze mniejsza co też wynika z przeprowadzonych badań nad 
uzyskaniem właściwego pH wody termalnej, przy którym jest zahamowane 
wytrącanie z wody termalnej osadów po uwzględnieniu iloczynów 
rozpuszczalności związków łatwo krystalizujących, odczynu pH, potencjału 
redox, temperatury i ciśnienia. Ilość odtlenionego kwasu solnego niezbędnego 
do ciągłego dozowania wyznaczana jest indywidualnie przez zespół realizacyjny 
na podstawie danych uzyskiwanych z analiz. 

W wyniku przeprowadzenia w styczniu 2011 roku w ciepłowni geotermalnej 
w Pyrzycach testu metody super miękkiego kwasowania uzyskano stabilną 
pracę całego układu (rys. 6 i 7). Przy ustalonej stałej wydajności nie następuje 
już gwałtowne zwiększanie się ciśnienia zatłaczania. Również w przypadku 
wyłączenia układu jego ponowny rozruch następuje w warunkach sprzed 
wyłączania. 

Ponieważ niezwykle trudno jest modelować środowisko solanki 
w laboratorium głownie ze względu na duże zmiany stężenia CO2 w wodzie 
termalnej wskutek rozprężenia, ostateczne pomiary pH i potencjału redox 
zostaną dokonane w instalacji rzeczywistej na podstawie analizy uzyskanych 
parametrów ruchowych otworu chłonnego, a przede wszystkim wydajności 
zatłaczania i chłonności złoża. Dla potwierdzenia skuteczności działania 
opisanej koncepcji metody super miękkiego kwasowania na obiegu wody 
termalnej w Geotermii Pyrzyce zostaną wykonane badania w ramach unijnego 
programu LIFE+. 

 
 



   Bogdan Noga, Henryk Biernat, Piotr Martyka, Stanisław Kulik i inni 

 

 

154 

 
Rys. 6. Przeprowadzony test metody super miękkiego kwasowania 

w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2013 r. 

Fig. 6. The results of the super soft acidizing method test conducted 
 in Pyrzyce GT-2 injection well in June, 2013 

 
Rys. 7. Przeprowadzony test metody super miękkiego kwasowania 

w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4 w czerwcu 2013 r. 

Fig. 7. The results of the super soft acidizing method test conducted  
in Pyrzyce GT-4 injection well in June, 2013 
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4. PODSUMOWANIE 

Na podstawie wieloletnich obserwacji układu obiegu wody termalnej 
w Geotermii Pyrzyce stwierdzono, że kolmatacja otworów chłonnych jest główną 
przyczyną problemów z zatłaczaniem schłodzonej wody termalnej. Przyczyn 
wytrącania się osadów z wody termalnej i tym samym kolmatacji otworów 
chłonnych, można dopatrywać się w co najmniej kilku czynnikach fizyko- 
chemicznych. Wśród najważniejszych można tu wymienić: zmiany odczynu pH 
w trakcie eksploatacji wody termalnej, wahania stężenia dwutlenku węgla 
w gazach geotermalnych, zmiany ciśnienia na drodze przepływu wody 
termalnej, zmiany potencjału redox, zmiany temperatury w trakcie eksploatacji 
wody termalnej. 

Produkty wtórnego wytrącania się osadów ze schłodzonej powodują wzrost 
ciśnienia zatłaczania przy jednoczesnym zmniejszaniu się wydajności 
zatłaczania. Produktu kolmatacji osadzają się nie tylko na filtrze w otworze 
chłonnym ale przenikają również do warstwy wodonośnej. W Geotermii Pyrzyce 
problemy z zatłaczaniem wody termalnej pojawiły się niemal po jej 
uruchomieniu. 

W początkowej fazie eksploatacji ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach 
stosowana była mechaniczno-chemiczna metoda oczyszczania otworów 
chłonnych. Do jej realizacji konieczne było ustawienie ciężkiego urządzenia 
wiertniczego, które stanowiło główny składnik kosztów stosowania tej metody. 
Metoda ta przynosiła dobre efekty związane z poprawą efektywności 
zatłaczania, które jednak nie trwały zbyt długo. W połączeniu z wysokimi 
kosztami obsługi metody konieczne było prowadzenie dalszych prac związanych 
z poszukiwaniem tańszych i równie efektywnych metod czyszczenia otworów 
chłonnych. 

Zdecydowanie tańszą metodą czyszczenia otworów chłonnych jest metoda 
miękkiego kwasowania. Jest to metoda chemiczna, która wykorzystuje 
niewielkie ilości kwasu solnego. W odróżnieniu od kwasowania standardowego 
w miękkim kwasowaniku nie ma konieczności wypompowywania z otworu 
cieczy poreakcyjnej. Metoda ta ciągle jednak usuw osady a nie zapobiega 
ich powstawaniu. Koncepcja zapobiegania wytrącaniu się osadów a nie ich 
usuwania spowodowała opracowanie nowej metody, której nadano roboczą 
nazwę metody super miękkiego kwasowania. 

Metoda super miękkiego kwasowania polega na tym, że pompę dozującą 
kwas solny wraz z preparatami kondycjonującymi zainstalowano tuż za otworem 
eksploatacyjnym. Dzięki takiemu ustawieniu warunki chemiczne można 
stymulować w całym obiegu wody termalnej. Kwas solny wraz z preparatami 
kondycjonującymi będzie zatłaczany w trybie ciągłym, podczas codziennej 
pracy ciepłowni geotermalnej. 

Obecnie w ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach prowadzone są prace, 
które zmierzają do zastosowania metody super miękkiego kwasowania podczas 
codziennej pracy ciepłowni. Wstępne wyniki otrzymane w warunkach 
laboratoryjnych pozwalają stwierdzić, że nie będzie następowało dalsze 
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gwałtowne pogarszanie się parametrów eksploatacyjnych. Prace związane 
z pełnym wdrożeniem tej metody wymagają jeszcze dalszych badań 
przemysłowych związanych z dodaniem niedużych dawek antyskalanta i/lub 
dyspergatora, co powinno pozwolić na dalsze obniżenie zastosowanej dawki 
kwasu solnego. 
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PORÓWNANIE PARAMETRÓW WODY TERMALNEJ 
WYKORZYSTYWANEJ PRZEZ SIŁOWNIE BINARNE 

DZIAŁAJĄCE NA ŚWIECIE Z PARAMETRAMI WÓD 

TERMALNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA NIŻU POLSKIM 
 

Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd siłowni binarnych 
działających na świecie w warunkach zbliżonych do tych panujących na 
Niżu Polskim. Skupiono się głównie na tych w których wykorzystywana 
jest woda termalna o temperaturze około 100

oC. Przeanalizowano 
również parametry wody termalnej możliwej do pozyskania na 
Niżu Polskim za pomocą już wykonanych otworów geotermalnych, 
w których wykonywane były pompowania pomiarowe. 

Słowa kluczowe: geotermia, woda termalna, energia elektryczna, systemy 
binarne. 
 

COMPARISON OF THE THERMAL WATER’S PARAMETERS 
USED BY THE BINARY POWER PLANTS ACROSS 

THE WORLD WITH THE PARAMETERS OF THE THERMAL 
WATER AVAILABLE ON POLISH LOWLANDS 

 
Abstract: This paper presents an overview of the binary power plants 
operating all over the world in the conditions similar to those prevailing 
on Polish Lowlands. The paper is focused mainly on those power plants 
in which the thermal water's temperature is around 100oC. The 
parameters of the thermal water possible to raise on Polish Lowlands are 
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also analyzed by using already completed geothermal wells, in which the 
pumping test were performed. 

Keywords: geothermal energy, thermal water, electricity, binary power 
plants, Polish Lowland. 

1. WPROWADZENIE 

Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi zgromadzonym 
w skałach oraz wodach podziemnych - nazywanych wodami termalnymi, których 
temperatura na powierzchni jest wyższa niż 20

oC. Od dawna energia zawarta 
w wypływających samoczynnie na powierzchnię Ziemi wodach termalnych 
wykorzystywana była do celów ciepłowniczych, balneoterapeutycznych 
i rekreacyjnych. 

Ciepło we wnętrzu Ziemi jest ciepłem pierwotnym, które powstało w trakcie 
formowania sie naszej planety, a częściowo jest ciepłem pochodzącym głównie 
z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych [6], czego efektem jest wysoka 
temperatura, dochodząca w jądrze Ziemi do 5000-6000°C. Temperatura ta 
maleje w miarę zbliżania się do powierzchni Ziemi. W zależności od budowy 
geologicznej w skali globalnej, zmienia się od 15 do 80°C na jeden kilometr. 
W zależności od głębokości i sposobu pobierania ciepła Ziemi rozróżnić można 
dwa rodzaje zasobów energii geotermalnej: 

 zasoby hydrotermalne – gdzie energia geotermalna pobierana jest od 
wód termalnych o temperaturze powyżej 20

oC oraz od mieszaniny wody 
i pary wodnej, 

 zasoby petrotermalne – gdzie energia geotermalna pobierana jest od 
suchych gorących skał (HDR – Hot Dry Rocks). Ta technologia polega 
na zatłaczaniu wody do górotworu za pomocą otworu zatłaczającego, 
która przepływając do otworu chłonnego (jednego lub wielu) ogrzewa się 
od nagrzanych podziemnych skał znajdujących się zazwyczaj na 
głębokości poniżej 4 km. 

Energetyczne wykorzystanie zasobów hydrotermalnych w głównej mierze 
zależy od temperatury i wydajności wydobytej na powierzchnię wody termalnej, 
która o temperaturze około 80

o
C może być wykorzystywana do celów 

grzewczych. Jeśli jej temperatura będzie przekraczała 80
o
C można ją 

wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej w systemach pośrednich 
pracujących według obiegu Kalina bądź według obiegu Clausiusa-Rankine’a. 
W systemach bezpośrednich można wykorzystywać jedynie energię geo-
termalną wydobywaną z wnętrza Ziemi, której nośnikiem jest para wodna bądź 
mieszanina pary wodnej i wody termalnej. W warunkach Niżu Polskiego na 
dzień dzisiejszy nie może być mowy o bezpośrednim wykorzystaniu energii 
geotermalnej do bezpośredniej produkcji energii elektrycznej tak jak to ma miejsce 
np. we włoskim Lardarello, gdzie elektrownię geotermalną uruchomiono w 1904 r. 

Na Niżu Polskim duże zasoby hydrotermalne znajdują się w warstwach 
wodonośnych kredy dolnej i jury dolnej. Wykorzystanie wody termalnej 
o temperaturze około 90

oC do produkcji energii elektrycznej jest możliwe 
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jedynie w przypadku budowy elektrowni bazujących na obiegach nisko-
temperaturowych, do których można zaliczyć tzw. organiczny obieg Rankine'a 
(ORC – Organic Rankine Cycle) oraz obieg Kaliny [9]. 

2. ZASADA DZIAŁANIA SIŁOWNI BINARNEJ 

Generalnie idea budowy siłowni elektrycznych bazujących na klasycznym 
obiegu Clasiusa-Rankine’a z wykorzystaniem organicznego czynnika roboczego, 
polega na odpowiednim dobraniu czynnika niskowrzącego zastępującego wodę 
i parę wodną, turbiny o optymalnym ukształtowaniu oraz ciśnień roboczych 
i powierzchni wymian cieplnych. 

Elektrownie binarne pracują w oparciu o trzy obiegi (rys. 1). Obieg I 
elektrowni stanowi zamknięty, szczelny przepływ gorącej wody termalnej 
z geotermalnego odwiertu eksploatacyjnego do wymiennika ciepła 
odbierającego ciepło wody termalnej ze złoża i przekazującego to ciepło przez 
wymiennik zwany odparowywaczem do obiegu II. Schłodzona woda termalna 
wraca ponownie do złoża za pomocą otworu chłonnego celem jej ponownego 
ogrzania. W niektórych przypadkach wykorzystana do produkcji energii 
elektrycznej woda termalna, przed jej ponownym zatłoczeniem do złoża jest 
jeszcze stosowana w ogrzewnictwie. 

 
Rys. 1. Schemat elektrowni binarnej (dwuczynnikowej) 

Fig. 1. Scheme of binary power plant 

W obiegu II odebrane ciepło na wymienniku przez organiczny nośnik ciepła 
(np. izobutan), powoduje parowanie tego czynnika w stosunkowo niskich 
temperaturach rzędu 60°C-80°C, którego pary doprowadzone zostają do łopatek 
turbiny. To tutaj energia czynnika niskowrzącego jest zamieniana na energię 
mechaniczną, a następnie w generatorze energia mechaniczna jest zamieniana 
na energię elektryczną. Prąd elektryczny wytworzony w elektrowni binarnej 
przekazywany jest do sieci elektroenergetycznej.  
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Obieg III ma za zadanie obniżyć, schłodzić temperaturę czynnika 
niskowrzącego poprzez skraplacz (wymiennik ciepła). Obniżenie temperatury 
czynnika niskowrzącego ma na celu jego ponowne skroplenie. Do tego celu 
używa się wody, nie ma ona jednak bezpośredniego kontaktu z nośnikiem ciepła 
pracującym w obiegu II elektrowni binarnej. Woda chłodząca może być 
przygotowywana np. przy pomocy chłodni kominowych. 

3. PRZEGLĄD DZIAŁAJĄCYCH ELEKTROWNI BINARNYCH 

Przeglądu siłowni binarnych działających na świecie dokonano przy 
uwzględnieniu warunków geotermalnych udokumentowanych obecnie na 
Niżu Polskim. Pod uwagę wzięto siłownie binarne pracujące z temperaturami 
wody termalnej możliwymi do pozyskania na Niżu Polskim. 

Najniższą temperaturą wody termalnej dysponuje elektrownia geotermalna 
w miejscowości Chena Hot Springs na Alasce (tabela 1). Chena jest elektrownią 
wykorzystującą do produkcji prądu źródła geotermalne o temperaturze 74°C [2]. 
Budowa elektrowni jest modułowa, a prąd elektryczny wytwarzany jest w cyklu 
Rankine’a (ORC). Wody termalne wydobywane są z głębokości 217 m przy 
wydajności 115 m

3/h. Po ogrzaniu czynnika roboczego w parowniku powstaje 
para napędzająca turbinę osiągając 400 kWe. 

Tabela 1. Przegląd instalacji produkujących energię elektryczną 
w siłowniach binarnych [3, 4, 5] 

Table 1. The overview of installations producing electricity in the binary power plants 

Lokalizacja Kraj 
Woda termalna 

Cykl 
pracy 

Moc 
elektryczna 

[kW] 
Temperatura 

[oC] 
Wydajność 

[m3/h] 

Chena Hot 
Springs 

Alaska – 
USA 74 115 ORC 400 

Neustadt-
Glewe Niemcy 98 110 ORC 210 

Unterhaching Niemcy 115 150 Kalin
a 3 360 

Altheim Austria 106 100 ORC 500 
Bad Blumau Austria 110 80 ORC 180 

Husavik Islandia 121 90 Kalin
a 1 600 

Birdsville Australia 98 97 ORC 80 
 
Pierwsza elektrownia pozyskująca energię w systemie binarnym 

w Niemczech powstała w Neustadt-Glewe. Wykorzystywane są tutaj wody 
termalne o temperaturze 98o

C, które wydobywane są z wydajnością 110 m
3/h. 

Energia elektryczna produkowana jest w systemie ORC. Inna instalacja 
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geotermalna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej wybudowana 
w Niemczech zlokalizowana została w Unterhaching w okolicach południowej 
części Monachium. Jest ona jedną z niewielu elektrowni na świecie, która 
wytwarza prąd ze źródeł geotermalnych z wykorzystaniem obiegu Kalina. Woda 
termalna jest tutaj wydobywana z głębokości 3 446 m o temperaturze na 
wypływie wynoszącej 115°C. Wydajność eksploatacji w ilości 150 m3/h pozwala 
na osiągnięcie mocy produkcji energii elektrycznej na poziomie 3,36 MW, 
moc cieplna wynosi 38 MW . 

W Austrii, w Altheim woda termalna jest eksploatowana z głębokości 2 300 
m, a charakteryzuje ją temperatura 106

o
C oraz wydajność 100 m

3/h. 
Prezentowane parametry wody termalnej pozwalają na wytworzenie mocy 
elektrycznej w systemie ORC na poziomie 500 kW. Dalsza perspektywa 
wykorzystania wody termalnej do produkcji energii elektrycznej pojawiła się 
w Austrii po wykonaniu otworu Bad-Blumau 2, który osiągnął głębokość 2 360 m. 
Otwór ten charakteryzuje się wydajnością wody termalnej równą 80 m

3/h oraz 
temperaturą na poziomie 110

oC. Instalacja binarna pracująca od 2001 r. 
w systemie ORC może osiągną moc 180 kW. 

Jedna z elektrowni geotermalnych pracujących na Islandii została 
wybudowana według technologii Kalina. Siłownia binarna w miejscowości 
Husavik wykorzystuje wodę termalną o temperaturze 121

oC wydobywaną 
z wydajnością 90 m

3/h. Uzyskana moc elektryczna na poziomie 1 600 kW 
pochodzi częściowo z procesów spalania biogazu w silniku napędzającym 
generator prądu. 

Elektrownia geotermalna wykorzystująca wody termalne o temperaturze 
poniżej 100

o
C pracuje również w Australii. Siłownia w Birdsville działa od 

1992 roku, a jej moc zainstalowana wynosi 80 kW. W procesie wytwarzania 
energii elektrycznej woda termalna wydobywana jest z głębokości 1 280 m. 
Charakteryzuje ją temperatura 98

o
C oraz wydajność eksploatacyjna 97 m3/h. 

4. STAN ROZPOZNANIA NA NIŻU POLSKIM – OTWORY GEOTERMALNE 

Pierwsze badania utworów jury dolnej na Niżu Polskim pod względem 
ich energetycznego wykorzystania wykonane zostały za pomocą otworów 
eksploatacyjnych w Geotermii Pyrzyce, którą uruchomiono w 1997 r. Otwory 
eksploatacyjne (Pyrzyce GT-1 i Pyrzyce GT-3) wykonano do głębokości około 
1600 m, co pozwoliło na ujęcie wody o temperaturze 61

o
C na wypływie (w złożu 

temperatura wody wynosi 64o
C). Za pomocą dwóch otworów eksploatacyjnych 

w Geotermii Pyrzyce można uzyskać wydajność 340 m
3
/h. Ze względu na 

wysoką mineralizację eksploatowanych wód sięgającą 120 g/dm
3 wykorzystana 

woda musi być ponownie zatłaczana do górotworu za pomocą dwóch otworów 
chłonnych [1]. Za pomocą otworów wykonanych w Geotermii Pyrzyce zostały 
rozpoznane utwory jury dolnej w niecce szczecińskiej (rys. 2). 

Badania związane z rozpoznaniem i udokumentowaniem wód termalnych 
na niecce szczecińskiej przeprowadzono również otworami Stargard 
Szczeciński GT-1 i Stargard Szczeciński GT-2. Na uwagę zasługuje fakt, że jest 
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to jedyne rozwiązanie w Polsce gdzie jeden z otworów jest pionowy, a drugi jest 
otworem chłonnym. Za pomocą otworu Stargard Szczeciński GT-1 został 
opróbowany horyzont wodonośny jury dolnej. Na głębokości 2 700 m 
stwierdzono temperaturę w złożu wynosząca 95

oC, natomiast podczas 
eksploatacji wypływająca na powierzchnię woda termalna ma temperaturę 87

oC 
(tabela 2). Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną w Stargardzie 
Szczecińskim wodę termalną można eksploatować z wydajnością 200 m

3/h. 
Dolnojurajska woda termalna w okolicach Stargardu Szczecińskiego ma 
mineralizację 140 g/dm

3.  
Na pograniczu obszaru niecki szczecińskiej, niecki mogileńsko-łódzkiej 

i obszaru przedsudeckiego wykonawczy został otwór geotermalny Tarnowo 
Podgórne GT-1 o głębokości 1200 m, którym udostępniono horyzont jury dolnej. 
W ramach wykonanych prac geologicznych uzyskano z otworu Tarnowo 
Podgórne GT-1 wydajność wody termalnej 220 m

3/h przy temperaturze 44oC. 
Mineralizacja wydobywanej wody termalnej wynosi 80 g/dm3. 

 

Rys. 2. Lokalizacja otworów geotermalnych zlokalizowanych na terenie Niżu Polskiego 

Fig. 2. The location of geothermal wells on Polish Lowland 

Na dzień dzisiejszy w niecce mogileńsko-łódzkiej do celów geotermalnych 
przeznaczonych jest sześć otworów. Trzy z nich zlokalizowane są w Geotermii 
Uniejów, dwa w Geotermii Kleszczów i jeden w Geotermii Poddębice. Otwór 
eksploatacyjny Uniejów PIG/AGH-2 o głębokości około 2000 m udostępnia 
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wodę termalną z poziomu kredy dolnej. Wodę o temperaturze 68
o
C można 

pompować z wydajnością 120 m
3/h przy stosunkowo niewielkiej mineralizacji 

będącej na poziomie 7 g/dm3. Utwory kredy dolnej na obszarze niecki 
mogileńsko-łódzkiej eksploatowane są również w sąsiadujących z Uniejowem 
(ok. 17 km) Poddębicach gdzie otwór eksploatacyjny Poddębice GT-2 ma 
głębokość 2 100 m. Temperatura wydobywanej z tej głębokości wody termalnej 
wynosi 72o

C przy wydajności 115 m
3/h. Otwory w Geotermii Kleszczów ujmują 

utwory jury dolnej. Otwór eksploatacyjny Kleszczów GT-1 ma głębokość 
1620 m. Za jego pomocą można wydobywać wodę o temperaturze 52

oC 
z wydajnością 200 m

3/h przy mineralizacji 6 g/dm3. 

Tabela 2. Parametry eksploatacyjne otworów geotermalnych  
zlokalizowanych na terenie Niżu Polskiego [7, 8]  

Table 2. The exploitation parameters of geothermal wells located on Polish Lowland 

Wyszczególnienie Temperatura 
wypływu [

oC] 

Zasoby 
eksploatacyjne 

[m3/h] 

Mineralizacja 
[g/dm3] 

Pyrzyce GT-1,Pyrzyce GT-2 61 340 120 

Stargard Szczeciński GT-1 87 200 140 

Tarnowo Podgórne GT-1 44 220 80 

Uniejów PIG/AGH-2 68 120 7 

Poddębice GT-2 72 115 < 0,5 

Kleszczów GT-1 52 200 6 

Mszczonów IG-1 40 60 < 0,5 

Gostynin GT-1 82 120 144 

Toruń TG-1 64 350 107 

Piaseczno GT-1 45 120 90 

 
Niecka warszawska została opróbowana pięcioma otworami 

geotermalnymi. Dwa z nich należą do Geotermii Toruń, jeden do Geotermii 
Mazowieckiej w Mszczonowie oraz po jednym odwiercono w miejscowości 
Gostynin i Piaseczno. Otwór Mszczonów IG-1 o głębokości 1 700 m eksploatuje 
wodę termalną z poziomu kredy dolnej. Temperatura wydobywanej wody osiąga 
wartość 40

o
C przy wydajności 60 m

3
/h. Jeden z nowych otworów został 

wykonany w miejscowości Gostynin gdzie z poziomu jury dolnej osiągnięto 
temperaturę 82

o
C przy wydajności 120 m

3
/h. Otwór Gostynin GT-1 ma 

głębokość 2 734 m a eksploatowana z niego woda termalna ma mineralizację 
144 g/dm3. 

Bardzo ciekawym otworem wykonanym na niecce warszawskiej jest otwór 
Toruń TG-1, którym opróbowano utwory jury dolnej oraz triasu środkowego 
(wapień muszlowy). Podczas pompowania eksploatacyjnego stwierdzono 
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temperaturę 64
o
C przy wydajności 350 m

3
/h. Opróbowanie horyzontu triasu 

środkowego nie przyniosło zadawalającej, możliwej do wykorzystania 
energetycznego wydajności eksploatacyjnej wody termalnej. 

Na przełomie 2011/12 roku na niecce warszawskiej wykonano badania 
parametrów jury dolnej za pomocą otworu Piaseczno GT-1. Tutaj stwierdzono, 
że wypływająca woda termalna ma temperaturę 45oC przy wydajności 120 m

3/h. 
Mineralizacja piaseczyńskiej wody termalnej wynosi 90 g/dm

3. 
Badania dolnojurajskich warstw wodonośnych na Niżu Polskim 

wykonywane były również na obszarach uchodzących za mniej perspektywiczne 
do celów energetycznego wykorzystania wody termalnej. Otworem Lidzbark 
Warmiński GT-1 opróbowano utwory jury dolnej na obszarze syneklizy 
perybałtyckiej, a otworem Trzęsacz GT-1 na wale pomorskim. W obydwu 
otworach stwierdzono temperaturę wody termalnej poniżej 30oC. 

Porównując temperaturę wody termalnej w działających na świecie 
siłowniach binarnych (tabela 1) z temperaturą wody termalnej możliwą obecnie 
do wydobycia na terenie Niżu Polskiego (tabela 2) można stwierdzić, że 
w większości przypadków są one zdecydowanie odmienne (rys. 3). Na Niżu 
Polskim najwyższa temperatura wydobytej obecnie wody termalnej jest zbliżona 
do najniższej temperatury wody termalnej wykorzystywanej w działających na 
świecie siłowniach binarnych. Można zatem stwierdzić, że na Niżu Polskim nie 
ma obecnie typowego otworu geotermalnego z temperaturą wody termalnej 
sprzyjającą budowanie siłowni binarnych. 

 

Rys. 3. Porównanie temperatury wody termalnej wykorzystywanej w siłowniach 

binarnych z temperaturą wody termalnej możliwą obecnie do wydobycia na terenie 
Niżu Polskiego 

Fig. 3. Temperature of thermal water utilized in binary power plants versus current 
temperature extracted from wells on Polish Lowland 

Wyższych temperatur należy spodziewać się w utworach trasu górnego, 
środkowego oraz dolnego. W tym przypadku wydajności eksploatowanej wody 
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mogą okazać się niezadawalające, co potwierdzono otworem Toruń TG-1, 
którym opróbowano utworu triasu środkowego – wapień muszlowy. 

Na Niżu Polskim panują jednak bardzo dobre warunki związane z ilościami 
możliwej do pozyskania wody termalnej (rys. 4). Są to jednak wydajności 
zaczerpnięte z dokumentacji hydrogeologicznych, w których podawana jest 
maksymalna wydajność z jaką można eksploatować wodę termalną. 
W rzeczywistych warunkach występują bardzo poważne problemy 
z zatłaczaniem schłodzonej wody za pomocą otworu chłonnego. Na podstawie 
obserwacji instalacji geotermalnych działających na Niżu Polskim należy 
stwierdzić się problemów związanych z korozją i kolmatacją otworów chłonnych. 

 

Rys. 4. Porównanie wydajności wody termalnej wykorzystywanej w siłowniach binarnych 

z wydajnością wody termalnej możliwą obecnie do wydobycia na terenie Niżu Polskiego 

Fig. 4. Productivity of thermal water utilized in binary power plants versus productivity 
of thermal water extracted from wells on Polish Lowland 

5. PODSUMOWANIE 

W pracy skupiono się na możliwościach pozyskiwania energii z zasobów 
hydrotermalnych, czyli takich gdzie nośnikiem energii jest woda termalna 
wydobywana za pomocą otworów geotermalnych. Ze względu na warunki 
geologiczne Niżu Polskiego dokonano analizy możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej za pomocą systemów binarnych - dwuczynnikowych. 

Analizując temperaturę wody termalnej wykorzystywanej w już działających 
na świecie siłowni binarnych z łatwością można stwierdzić, że najniższą 
temperaturą na poziomie 74

oC dysponuje Chena Hot Springs. Jednak 
większość działających na świecie siłowni binarnych wykorzystuje temperaturę 
wody termalnej powyżej 100

oC. 
Na niżu Polskim woda termalna występuje głównie w utworach kredy 

dolnej i jury dolnej. Z wyników udokumentowanych obecnie parametrów wody 
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termalnej wynika, że najwyższą obecnie temperaturę wody termalnej na 
poziomie 87o

C na Niżu Polskim uzyskano w Geotermii Stargard Szczeciński. 
Wodę termalną o temperaturze 82o

C odkryto również otworem Gostynin GT-1. 
Mimo wszystko i tak są to zbyt niskie temperatury wody termalnej aby można ją 
było wykorzystać do efektywnej produkcji energii elektrycznej. Wodę o takiej 
temperaturze można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej w systemach 
hybrydowych, gdzie woda termalna będzie pierwszym stopniem podgrzewania 
czynnika niskowrzącego. 

Wyższych temperatur wody termalnej na Niżu Polskim można spodziewać 
się w utworach triasu górnego, środkowego lub dolnego. W tym przypadku 
występuje jednak duże ryzyko, że ilość pozyskiwanej wody będzie mocno 
niezadawalająca, czyli zbyt niska aby można ją było wykorzystać do efektywnej 
produkcji energii elektrycznej. 
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OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W UKŁADACH POMPOWYCH 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ WYMAGANYCH PARAMETRÓW  
 

Streszczenie: Układy pompowe w wodociągach i energetyce 

zbudowane kilkadziesiąt lat temu w wielu przypadkach projektowane 
były na wydajności znacznie wyższe od aktualnych potrzeb. Z tego 

powodu sprawność pracujących w nich zespołów pompowych 
jest często niska, co nie wynika jedynie z ich stanu technicznego, 
lecz głównie z pracy poza optymalnym zakresem. Ograniczenie zużycia 

energii w takich przypadkach można uzyskać przez wymianę zespołów 

pompowych, ich modernizację lub zastosowanie nowoczesnych metod 
regulacji. W referacie omówiono przypadki tego rodzaju działań 
w zakresie pompy zasilającej kocioł oraz pompowni wodociągowych.  
Słowa kluczowe: pompy, układy pompowe, oszczędność energii. 

 
 

ENERGY SAVINGS IN PUMPING SYSTEMS CONNECTED 
TO THE CHANGES IN REQUIRED PARAMETERS  

 
Abstract: Pumping systems in power  and water supply industry 
constructed in the past in many cases were designed  for capacities 
exceeding current requirements. For that reason the efficiency of 
pump sets operating in those systems is often low, which results not 
only from the poor technical condition but, first of all, from operating 
outside the optimal range. Energy savings in such cases can be 
obtained by replacement of the pumps sets, its modernization or 
application of modern control methods. Examples  of such cases are 
presented in the paper concerning water supply pumping stations and 
boiler feeding pump.  
Keywords: pumps, pumping systems, energy savings. 

1. WPROWADZENIE 

Wiele pompowni wodociągowych, szczególnie zaopatrujących w wodę 
duże miasta, budowanych w latach osiemdziesiątych XX w i wcześniejszych, 
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zaprojektowanych jest na wydajności przekraczające znacznie obecne 
zapotrzebowanie. Między innymi na skutek tego pracują one nieefektywnie pod 
względem energetycznym.  

Znaczące zmiany w sposobie eksploatacji dotyczą również bloków 
energetycznych budowanych w tamtym okresie. Początkowo bloki te pracowały 
głównie z pełnym obciążeniem, natomiast obecnie pracują często z ograniczoną 
mocą co powoduje, że istotny staje się efektywny pod względem energetycznym 
sposób regulacji parametrów pomp, a szczególnie pomp zasilających kotły, 
wykazujących największe pobory mocy.  

Dostosowanie parametrów pompowni lub pojedynczych pomp dobieranych 
na inne parametry i warunki pracy niż wymagane obecnie stanowi poważne 
źródło potencjalnych oszczędności energii. 

2. METODOLOGIA 

Można stwierdzić, że w każdym układzie pompowym zaprojektowanym 
i zrealizowanym jakiś czas temu można uzyskać oszczędności energetyczne 
podejmując określone działania, co wymaga jednak poniesienia pewnych 
nakładów inwestycyjnych. Uzyskanie jakichkolwiek oszczędności jest zadaniem 
stosunkowo prostym, natomiast wyzwaniem jest wybór optymalnej drogi 
modernizacji układu, która pozwoli uzyskać najkorzystniejsze wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, takie jak czas zwrotu nakładów lub wewnętrzna stopa 
zwrotu. Wymaga to specjalistyczne wiedzy o pompach i układach pompowych 
oraz przyjęcia określonej metodologii. Pomimo, że wskazówki dotyczące 
prawidłowego przygotowania modernizacji układu pompowego można znaleźć 
w literaturze m.in. [1,2], to w praktyce spotyka się przykłady działań 
nieprzemyślanych, w wyniku których znaczne zainwestowane nakłady nie 
przynoszą takich efektów, jakie dałoby się uzyskać pod warunkiem 
zastosowania bardziej odpowiednich rozwiązań.  

Grupa Powen-Wafapomp SA jest producentem wielu pomp pracujących we 
wspomnianych układach pompowych wymagających obecnie modernizacji.  
Wykorzystując wiedzę na temat techniki pompowej oraz dokładne informacje 
techniczne o swoich produktach firma opracowała metodologię pozwalającą 
na optymalizację energetyczną układów pompowych. Pierwszym krokiem jest 
wstępny audyt mający na celu zgrubną ocenę stanu układu pod względem 
energetycznym oraz oszacowanie możliwych do uzyskania efektów. Do jego 
przeprowadzenia wystarczają na ogół istniejące na obiekcie przyrządy 
pomiarowe oraz wywiad z obsługą. W wyniku tego można zgrubnie oszacować 
jak sprawność zespołów pompowych ma się do poziomu oczekiwanego oraz 
ocenić czy warto w optymalizację układu inwestować dalsze środki, to znaczy 
czy istnieje potencjał do uzyskania korzystnych okresów zwrotu nakładów 
w przedsięwzięcia mające na celu uzyskanie oszczędności ilości energii do 
napędu pomp.  

W przypadku gdy audyt wstępny wskazuje na celowość dalszych działań 
polegają one zazwyczaj na przeprowadzeniu dokładniejszych pomiarów, 
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analizie ich wyników, która pozwala na zidentyfikowanie powodów obniżonej 
sprawności. Najczęstsze powody to pogorszony stan techniczny na skutek 
zużycia zespołów pompowych, nieprawidłowy dobór pomp do układu lub 
nieefektywna metoda regulacji parametrów. Dopiero sformułowanie takiej 
diagnozy pozwala na zaproponowanie właściwych kierunków modernizacji. 
Wskazane jest wytypowanie kilku alternatywnych sposobów modernizacji układu 
oraz przeprowadzenie dla nich obliczeń obejmujących oszacowanie możliwych 
do uzyskania efektów energetycznych dla każdego wariantu oraz wskaźników 
energetycznych (IRR, NPV) co pozwala na wybór optymalnego rozwiązania.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że modernizacja polegająca na wymianie 
zespołu pompowego na nowszy o wyższej sprawności bez przeprowadzenia 
uprzedniej analizy zazwyczaj przynosi pewne efekty energetyczne lecz nie 
zawsze jest sposobem optymalnym. Wynika to z tego, że wymiana całego 
zespołu pompowego wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Często 
nie bierze się pod uwagę, że zbliżony efekt można uzyskać przeprowadzając 
w sposób prawidłowy remont istniejącego zespołu pompowego co pozwala 
na uzyskanie sprawności energetycznej zbliżonej do wyjściowej. Niestety, 
remonty pomp w praktyce prowadzone są często pod kątem uzyskania tzw. 
sprawności ruchowej bez odtworzenia sprawności energetycznej. Ponadto, jeśli 
parametry nowego zespołu pompowego są nieprawidłowo określone (np. jako 
bezkrytyczne powielanie parametrów istniejącego poprzednio zespołu) to nowa 
pompa pomimo wysokiej sprawności w punkcie optymalnym osiągać może 
o wiele niższą sprawność w punkcie pracy, gdyż jest on oddalony od 
optymalnego.  

Dobre efekty można w wielu przypadkach uzyskać dokonując dostosowania 
istniejących pomp do aktualnych potrzeb, co w znacznym stopniu ogranicza 
wymagane nakłady finansowe. 

Poniżej omówiono kilka przykładów modernizacji układów pompowych 
zaplanowanych w oparciu o opisaną metodologię.  

3. PRZYKŁADY MODERNIZACJI UKŁADÓW POMPOWYCH 
W CELU OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII  

3.1. Pompa wody uzdatnionej 

Analizowano pracę pompowni ulokowanej przy zakładzie uzdatnianie wody 
znajdującej się przy ujęciu brzegowym. Zadaniem pompowni jest przerzut 
wody uzdatnionej do zbiornika ulokowanego na wzgórzu, z którego zasilane 
jest grawitacyjnie kilkusettysięczne miasto. System ten projektowany był 
w latach siedemdziesiątych XX w. na wydajności rzędu kilkunastu tysięcy 
metrów sześciennych na godzinę. Geometryczna różnica wysokości pomiędzy 
pompownią a zbiornikiem wynosi około 72 m, a pompowanie odbywa się przez 
rurociąg o średnicy 1400 mm. W założeniach projektowych dla uzyskania 
wymaganej wydajności planowano pracę równoległą kilku pomp. Regulacja 
wydajności miała odbywać się przez włączenie i wyłączanie odpowiedniej liczby 
pomp. Obecnie, w związku ze spadkiem zapotrzebowania na wodę występują 
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okresy, w których wystarczająca jest praca jednej pompy z wydajnością 
nieznacznie przekraczającą 1000 m

3
/h. Wyłączanie wszystkich pomp poza 

jedną było jednak niewystarczającym sposobem na ograniczenie wydajności 
z tego względu, iż pompy były dobierane do pracy równoległej i ich wysokość 
podnoszenia dobrano z uwzględnieniem strat przy przepływie przez rurociąg 
wynikającym z pracy kilku pomp. W rezultacie pompy dobrane były na 88 m 
wysokości podnoszenia. Przy pracy jednej pompy straty w rurociągu są o wiele 
niższe w wyniku czego  pojedyncza pompa pracuje z wydajnością znacznie 
przewyższająca nominalną. Powoduje to nie tylko obniżenie sprawności, ale 
również przeciążenie silnika. W rezultacie konieczne było dławienie w celu 
ograniczenia przepływu i poboru mocy. Dokonano pomiarów parametrów pompy 
na stanowisku pracy, które wykazały, że pompa znajdująca się w eksploatacji od 
około trzydziestu lat (pracująca od początku bez remontu) ma obecnie 
sprawność energetyczną obniżoną o ok 10% na skutek zużycia. Ponieważ 
stwierdzono znaczny potencjał do uzyskania oszczędności pompa została 
skierowana na dokładniejsze pomiary na fabrycznej stacji prób Grupy POWEN-
WAFAPOMP SA. Na podstawie ich wyników zaproponowano kierunek 
modernizacji. W tym wypadku rozważano wymianę pompy na nową, lepiej 
dopasowaną do aktualnych wymagań oraz, jako alternatywę, remont pompy 
istniejącej połączony z redukcją średnicy wirnika. Na podstawie analizy wybrano 
ten drugi wariant, jako że pozwala on uzyskać efekty energetyczne zbliżone do 
zakupu pompy nowej przy daleko niższych nakładach. Po wyremontowaniu 
pompy i zainstalowaniu wirnika o odpowiednio dobranej średnicy uzyskano 
poprawę sprawności pompy oraz wyeliminowano konieczność dławienia, co 
łącznie dało ograniczenie poboru mocy z poziomu 340 do ok 220 kW, a zatem 
oszczędność rzędu 120 kW. Jest to przykład ilustrujący możliwość uzyskania 
znacznych efektów energetycznych przy niskich nakładach inwestycyjnych.  

3.2. Pompa diagonalna na ujęciu brzegowym 

Ujęcie brzegowe wyposażone jest w cztery pompy diagonalne typu 80D25-4 
z silnikami o mocy 1000 kW. Parametry nominalne pomp wynoszą 
Q = 5760 m3/h, H = 41 m, n = 740 obr/min. Zadaniem pomp jest podanie 
wody do zbiornika wody surowej w zakładzie uzdatniania położonym ok 2 km 
od ujęcia.  

Cały system zaprojektowany został na wydajność ponad 10 000 m
3/h, 

co zapewniała jednoczesna praca dwu pomp. Obecnie wobec zmniejszonego 
zapotrzebowania wydajność ujęcia zmienia się w zakresie 600-2500 m3/h, przy 
czym najczęściej wynosi około 1500 m

3/h. Przy tak ograniczonym przepływie 
straty w rurociągu zaprojektowanym na znacznie większą przepustowość są 
nieznaczne, w wyniku czego charakterystyka układu jest płaska a wysokość 
podnoszenia wynika głównie z geometrycznej różnicy poziomów pomiędzy 
ujęciem a zbiornikiem. Dokonano pomiarów, na podstawie których stwierdzono, 
że w rozpatrywanym przedziale wydajności 600-2500 m3

/h odpowiadająca temu 
zmiana wysokości podnoszenia zawiera się w przedziale 25-27 m.  
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W celu dostosowania pomp do aktualnych wymagań zastosowano 
przemiennik częstotliwości w celu regulacji prędkości obrotowej. Ten sposób 
regulacji nie był jednak w pełni efektywny, gdyż jak wiadomo z teorii, przy 
płaskiej charakterystyce układu (kiedy trzeba utrzymywać w przybliżeniu stałą 
wysokość podnoszenia) znaczne ograniczanie wydajności powoduje wyjście 
pompy z obszaru korzystnej sprawności. W tym przypadku uzyskanie z pomp 
o podanych wyżej parametrach nominalnych wydajności 1500 m

3/h przy 26 m 
podnoszenia wymagało ograniczenia prędkości obrotowej pompy do ok. 
540 obr/min. Dokładniejsza analiza wykazała, że pompa pracuje wtedy ze 
sprawnością zaledwie ok 42% i przy poborze mocy rzędu 290 kW. Niska 
sprawność układu wynikała w tym przypadku przede wszystkim ze znacznego  
przewymiarowania pompy co powoduje jej pracę z dala od punktu optymalnego 
pomimo regulacji przez zmianę obrotów. Znaczenie miało też znaczne 
niedociążenie silnika elektrycznego oraz zły stan techniczny pompy i silnika 
znajdujących się w eksploatacji od kilkudziesięciu lat. W wyniku analizy 
możliwych rozwiązań stwierdzono, że w tym wypadku celowa jest wymiana 
zespołu pompowego na nowy, składający się z pompy dobranej na obecny 
zakres wydajności i silnika o odpowiednio mniejszej mocy. Właściwą pompą do 
tego zastosowania jest pompa 40D30 pracująca z prędkością obrotową 
regulowaną w zakresie 1260-1860 obr/min uzyskująca w przeważającej części 
wymaganego zakresu wydajności sprawność powyżej 80%. Aby zredukować 
do minimum wymagane nakłady inwestycyjne Grupa POWEN-WAFAPOMP SA 
zaoferowała dostawę pompy w wykonaniu specjalnym 80/40D30, składającym 
się z części hydraulicznej pompy 40D30 (wirnik i kierownica) o wymaganych 
parametrach połączonej z częścią wylotową pompy 80D (kolano wylotowe). 
Umożliwiło to zainstalowanie nowej, mniejszej pompy na istniejącym stanowisku 
bez konieczności jakichkolwiek zmian w fundamentach lub układzie rurociągów. 
Pobór mocy nowego zespołu pompowego przy 1500 m

3/h jest na poziomie 
140 kW, co oznacza oszczędność rzędu 150 kW w stosunku do stanu 
istniejącego.  

Jest to przykład wskazujący, że samo zastosowanie przetwornika 
częstotliwości, bez całościowej analizy układu pompowego nie daje pełnych 
efektów. Przykład ten pokazuje również  na możliwość ograniczenia kosztów 
modernizacji w wyniku elastycznego i indywidualnego podejścia producenta, 
który dostosował zespół pompowy do istniejącego stanowiska.  

3.3. Pompa zasilająca kocioł w elektrociepłowni 

Analizie poddano pompy typu 15Z28x7V2 produkcji Grupy POWEN-
WAFAPOMP SA, o parametrach znamionowych Q = 275 m3/h, H = 1820 m, 
n = 4660 obr/min zasilające kocioł parowy w elektrociepłowni. Pompy te 
napędzane są silnikami o mocy 2 MW o prędkości obrotowej 2980 obr/min. 
Napęd odbywa się przez przekładnię zębatą podnoszącą obroty oraz sprzęgło 
hydrokinetyczne służące do regulacji prędkości obrotowej.  
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Na podstawie pomiarów parametrów archiwizowanych w systemie 
rejestracji oszacowano sprawność zespołu pompowego, która zawierała się 
w przedziale od 45% dla 150 m3/h do 58% przy 250 m3

/h.  Analiza wykazała, 
że powody tak niskiej sprawności są następujące: 

a) Pogorszony stan techniczny pomp i innych elementów zespołu 
pompowego, które znajdują się w eksploatacji od lat 70. XX w. 

b) Przewymiarowanie pomp. Jak wykazała analiza danych historycznych 
pompy nigdy nie pracują przy określonych wyżej parametrach 
nominalnych, natomiast przez większość czasu pracują przy wydajności 
poniżej 200 m

3
/h. Ponieważ charakterystyka układu jest płaska 

(wymagane jest określone, wysokie ciśnienie wody zasilającej)  pompa 
dobrana na wydajność 275 m

3
/h w zakresie poniżej 200 m

3/h pracuje 
przy obniżonej sprawności nawet przy regulacji przez zmianę prędkości 
obrotowej.  

c) Niewłaściwy sposób regulacji obrotów. Sprawność sprzęgła hydro-
kinetycznego spada ze spadkiem prędkości po stronie regulowanej 
(czyli ze wzrostem poślizgu). Regulacja prędkości obrotowej przy 
pomocy sprzęgła hydrokinetycznego była właściwa w sytuacji gdy blok 
był przewidywany do pracy z pełną mocą lub przy jej nieznacznej 
redukcji gdyż wtedy głębokość regulacji prędkości jest niewielka, 
a straty z tego wynikające nieznaczne. Natomiast w sytuacji gdy blok 
pracuje przez zdecydowaną większość czasu ze znacznie zredukowaną 
mocą straty na sprzęgle hydrokinetycznym są dotkliwe.  

Pod uwagę brano kilka wariantów modernizacji zespołu pompowego, 
między innymi:  
-  wymianę napędu przez sprzęgło hydrokinetyczne na napęd przez 

przetwornik częstotliwości bez zmiany pompy 
-  wymianę sprzęgła hydrokinetycznego na nowe z odpowiednio dobranym 

przełożeniem przekładni zębatej w celu likwidacji nadmiaru parametrów 
z jednoczesnym remontem pompy 

-  zastosowanie przetwornika częstotliwości do napędu przy jednoczesnym 
remoncie pompy połączonym z jej przebudową z 7 na 10 stopni. 
Przebudowa ta ma na celu uzyskanie wymaganych parametrów przy niższej 
prędkości obrotowej, co powoduje przesunięcie optimum sprawności 
w kierunku niższych wydajności, przy których pompa pracuje najczęściej. 

Ten ostatni sposób w wyniku analizy okazał się optymalny. Pozwala on na 
uzyskanie oszczędności energii do napędu pompy o około 30% w porównaniu 
ze stanem obecnym przy założeniu rocznego rozkładu obciążenia bloku 
wynikającego z danych historycznych. Sposób ten wykazał najkorzystniejsze 
wskaźniki IRR oraz NPV. 

Przykład ten ilustruje, że w celu uzyskania najlepszych efektów wymagana 
jest pogłębiona analiza. W tym wypadku lepsze efekty niż  dla powszechnie 
stosowanego rozwiązania polegającego na zastosowaniu przetwornika często-
tliwości można uzyskać łącząc to rozwiązanie z właściwie zaplanowaną 
modyfikacją pompy oraz jej remontem.  
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4. PODSUMOWANIE 

W celu uzyskania optymalnych efektów w zakresie oszczędności energii 
do napędu pomp wskazana jest analiza układu pompowego prowadzona 
według odpowiedniej metodologii przez osoby lub firmy dysponujące wiedzą 
i  doświadczeniem z zakresu techniki pompowej. 

Oczywiste i kosztowne rozwiązania, takie jak wymiana zespołu pompowego 
na  nowy lub zastosowanie przemiennika częstotliwości dają z reguły efekty 
lecz nie zawsze są optymalne. Nie należy zapominać o konieczności 
prawidłowego doboru parametrów pompy do układu, co można uzyskać przez 
jej modernizację, ani o tym, że znaczne rezerwy w zakresie zużycia energii 
tkwią w prawidłowej gospodarce remontowej, gdyż często niska sprawność 
zespołu wynika ze zużycia pompy przy jednoczesnym braku właściwie 
prowadzonych remontów. Praktyczne doświadczenia zebrane w trakcie 
pomiarów i analiz układów pompowych wskazują, że  aktualne sprawności 
zespołów pompowych są znacznie obniżone w stosunku do wartości 
wyjściowych. Wynika to albo z zupełnego zaniechania remontów kapitalnych, 
albo z wykonywania ich w sposób niewłaściwy, np. z zastosowaniem innych 
niż oryginalne części zamienne. Ten czynnik bywa pomijany w trakcie 
podejmowania decyzji zmierzających do uzyskania oszczędności zużycia 
energii. Nierzadko podejmuje się decyzje o wymagających znacznych nakładów 
inwestycjach, zapominając o tym, że podobne efekty energetyczne można 
uzyskać ponosząc znacznie niższe koszty na prawidłowo przeprowadzony 
(np. zlecony producentowi) remont.  

Dobór optymalnego sposobu postępowania, jak wspomniano, wymaga 
całościowej analizy problemu oraz rozważenia wielokierunkowych działań nie 
ograniczających się do tych z pozoru oczywistych, które jednak nie zawsze 
okazują się optymalne w wyniku fachowej oceny.  Profesjonalnie przygotowana 
modernizacja układu pompowego w wielu przypadkach pozwala na uzyskanie 
kilkudziesięcioprocentowych oszczędności energii i korzystnych okresów zwrotu 
nakładów.  

W zakresie analiz układów pompowych oraz w realizacji zaplanowanych na 
ich podstawie działań wskazana jest współpraca z producentem pomp, który 
posiada wymagane informacje techniczne na ich temat oraz niezbędną wiedzę 
i doświadczenie.    
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PRODUKCJA BIOGAZU Z SEGREGOWANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH JAKO ELEMENT ROZWOJU REGIONU  
 

Streszczenie: Szwecja jest światowym liderem w produkcji biogazu 
z odpadów. Zadaniem Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej 
Energetyki jest rozwijanie współpracy bilateralnej i promowanie dobrych 
praktyk w tym zakresie, takich jak Sysav czy Biogas Väst – pierwszy 
w świecie klaster biogazowy łączący różne podmioty z przetwórczego 
łańcucha biogazu w zachodniej Szwecji, jak samorządy, przedsiębiorstwa 
energetyczne, producenci substratów, firmy paliwowe, instytuty badawcze.  

Słowa kluczowe: biogazownia, biometan, segregowane odpady 
żywnościowe, gminna gospodarka odpadami, studium przypadku.  
 

BIOGAS PRODUCTION FROM SEGREGATED MUNICIPAL 
WASTES AS ELEMENT  OF REGION DEVELOPMENT 

 
Abstract: Sweden is a world leader in the production of biogas from 
waste. Swedish-Polish Sustainable Energy Platform was established for 
stronger bilateral co-operation and promotion of good practices such as 
Sysav and Biogas Väst – first in the world biogas cluster joining different 
actors in the biogas chain from municipalities and energy companies 
to farms, industry, fuel companies and research institutions in Western 
Sweden.  

Keywords: biogas plant, biomethane, segregated food waste, municipal 
waste management, case study. 

1. WPROWADZENIE 

Europejski system gospodarki odpadami definiuje cztery podstawowe 
zasady w zakresie gospodarowania odpadami. Należą do nich zapobieganie 
powstawania odpadów, recykling odpadów, których powstania nie udało się 
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uniknąć, odzysk energii zawartej w odpadach oraz składowanie odpadów jeśli 
nie było możliwe ich dalsze zagospodarowanie.  

Gospodarka odpadami organicznymi i sposoby ich energetycznego 
wykorzystania są przykładami tematów, w które jest zaangażowana Szwedzko-
Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki (SPPZE). Zrzeszeni w Platformie 
eksperci i przedsiębiorcy promują m.in. efektywność energetyczną oraz 
technologie oparte na OZE. Platforma intensyfikuje szwedzko-polską 
współpracę pomiędzy organizacjami rządowymi, gminami, instytucjami 
naukowymi oraz przedstawicielami sektora prywatnego. Szwedzkie rozwiązania 
w zakresie energetycznego zagospodarowania odpadów zarówno z sektora 
gospodarczego, jak i odpadów komunalnych mogą stać się inspiracją dla 
polskich gmin. 

W trakcie organizowanych w latach 2010-2012 wyjazdów studyjnych oraz 
konferencji i seminariów przedstawiane były zasady gospodarki odpadami 
w gminach i miastach szwedzkich oraz przykłady dobrych praktyk w tym 
obszarze. Sprawozdania z tych wydarzeń oraz prezentacje ze spotkań można 
znaleźć na stronie platformy www.energyplatform.net 

Przykłady szwedzkich gmin pokazują, że zajmując się kompleksowo 
gospodarką odpadami można rozwiązać jednocześnie cztery problemy:  

1. Problem zagospodarowania odpadów organicznych, szczególnie 
widoczny w obliczu implementacji dyrektywy UE nakazującej 
ograniczenie ilości odpadów organicznych składowanych na 
składowiskach opadów. 

2. Problem zmian klimatycznych, spowodowanych głównie przez 
wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej oraz 
produkcji paliw transportowych. 

3. Wykorzystanie bionawozu, który jest produktem ubocznym fermentacji 
metanowej  pozwoli na zmniejszenie zużycia tradycyjnych nawozów, 
których produkcja jest procesem niezwykle energochłonnym. 

4. Zmniejszenie uzależnienia od importu paliw kopalnych oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, dzięki energii 
produkowanej lokalnie. 

 
Podstawowa zasada obowiązująca w szwedzkim systemie gospodarki 

odpadami nakazuje, by powstałe odpady komunalne segregować „u źródła” ich 
powstawania. Kluczowy jest podział na frakcję mokrą i suchą, ponieważ wpływa 
to na wartość energetyczną obu frakcji. Ponad 45% powstających odpadów 
(papier, karton, metal, szkło, plastik, frakcja biodegradowalna odpadów 
komunalnych itp.), poddawanych jest procesowi recyklingu, a zaledwie 4% 
odpadów zostaje zdeponowanych na składowiskach odpadów [2]. Do tej grupy 
należą przede wszystkim popioły i żużel pochodzące ze spalarni odpadów. 
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Polsce, gdzie tylko ok. 21% powstających 
odpadów podlega procesowi recyklingu, zaledwie z 1% jest odzyskiwana 
energia i aż 78% jest składowana na składowiskach odpadów  [1]. 
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2. PRODUKCJA BIOGAZU Z ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Przez wiele lat w Europie nie zajmowano się kwestią odpadów oraz 
możliwościami ich energetycznego zagospodarowania. Jedynym sposobem 
pozwalającym na zagospodarowanie odpadów było ich spalanie, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie spalarni [1]. Zmiany w postrzeganiu 
gospodarki odpadami zaczęły się dopiero z początkiem lat ’90 i spowodowane 
były kryzysem energetycznym. Gwałtowny wzrost cen paliw wymusił podjęcie 
działań w celu dywersyfikacji źródeł energii oraz kierunków jej dostaw. 
Na szczeblu europejskim pojawił się szereg dyrektyw, które pozwoliły na 
rozwój rynku OZE, między innymi  dyrektywa o odnawialnych źródłach 
energii (2008/29/WE), odpadach (2008/98/WE) i składowiskach odpadów 
(1999/31/WE). Wszystkie wspomniane dokumenty miały bezpośredni wpływ 
na rozwój technologii energetycznego zagospodarowania odpadów – 
tzw. technologii waste-to-energy. Nie bez znaczenia był również wzrost 
świadomości ekologicznej społeczeństw. 

Spalanie nie jest jedyną metodą odzysku energii zawartej w odpadach 
organicznych.  Niektóre instalacje do unieszkodliwiania odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych wyposażone są w mechaniczno-biologiczne (MBT) 
systemy sortowania, które pozwalają na odzyskanie biodegradowalnej frakcji 
tych odpadów. Frakcja ta jest cennym surowcem energetycznym i może 
podlegać procesowi fermentacji metanowej, a co za tym idzie stanowić substrat 
dla biogazowni.  

 

Rys. 1. Porównanie trzech technologii zagospodarowania odpadów 

Fig. 1. Comparison of three technologies for waste management 
 

 Fermentacja metanowa jest jednym z głównych sposobów 
energetycznego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (rys. 1). 
Technologia ta łączy zalety obecnie stosowanych w Polsce metod 
zagospodarowania odpadów – pozwala zarówno na odzysk energii, jak i odzysk 
składników odżywczych zawartych w osadzie pofermentacyjnym. Fermentacja 
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metanowa polega na biologicznym rozkładzie substancji organicznych 
i  przebiega przy udziale mikroorganizmów w warunkach beztlenowych. Bardzo 
ważne jest dobranie odpowiednich warunków środowiskowych, które pozwolą na 
właściwy rozwój bakterii, wpłyną korzystnie na ich aktywność oraz szybkość 
przemian. Do kluczowych warunków zaliczamy pH, temperaturę, zawartość 
składników pokarmowych oraz substancji spowalniających przebieg procesu, 
czyli inhibitorów. 
 Jednym z rodzajów fermentacji metanowej jest kofermentacja. Proces ten 
polega na fermentacji mieszaniny przynajmniej dwóch rodzajów substratów, 
np. odchodów zwierzęcych i biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych. 
Odpady organiczne odznaczają się znaczą biogazodochodowością (tabela 1), 
dlatego też stanowią cenny substrat do procesów fermentacji.   

Dzięki procesowi kofermentacji możliwe jest zwiększenie stopnia rozkładu 
mieszaniny substancji organicznych w stosunku do fermentacji pojedynczych 
grup bioodpadów. Możliwe jest również lepsze wykorzystanie pojemności 
fermentatorów oraz wykorzystanie odpadów, które samodzielnie nie stanowią 
dobrego substratu do produkcji biogazu. 

Tabela 1. Uzysk biogazu z wybranych rodzajów odpadów organicznych 

Table 1. Biogas output from selected kinds of organic waste 
 

Rodzaj odpadu  Szacunkowy uzysk biogazu 

odpady organiczne z gospodarstw domowych 85-100 m3/tona 
odpady z pielęgnacji ogrodów 55-60 m3/tona 
osady ściekowe 20-30 m3/tona 
odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej 55-60 m3/tona 
odpady kuchenne (zbiorowe żywienie) 100-120 m3/tona 

Źródło: na podstawie prezentacji firmy NIRAS, Kopenhaga, 2011. 
 
Dzięki procesowi kofermentacji możemy zwiększyć stopień rozkładu 

mieszaniny substancji organicznych w stosunku do fermentacji pojedynczych 
grup bioodpadów. Możliwe jest również lepsze wykorzystanie pojemności 
fermentatorów oraz wykorzystanie odpadów, które samodzielnie nie stanowią 
dobrego substratu do produkcji biogazu. 

Proces kofermentacji jest wykorzystywany w tzw. biogazowni 
utylizacyjnej. Cechą charakterystyczną tego typu biogazowni jest rozbudowany 
system odbioru i wstępnego przygotowania substratów (rozdrabnianie, 
higienizacja). Ponadto technologia musi być dopasowana do konkretnej 
grupy odpadów, które mają być wykorzystywane w procesie fermentacji. 

3. STUDIUM PRZYPADKU – SYSAV 

Szwecja ma w skali Europy odmienną od typowej strukturę produkcji 
biogazu: najwięcej biogazu wytwarzane jest z oczyszczalni ścieków, zaś ilość 
gazu składowiskowego zmniejsza się ze względu na regulacje unijne (od 2005 r. 
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obowiązuje w Szwecji zakaz składowania na wysypiskach odpadów 
organicznych). Prężnie rozwijającym się sektorem są obecnie regionalne 
biogazownie przetwarzające odpady organiczne. Biogazownie te są najczęściej 
własnością gminy lub związku gmin. Zlokalizowane są w pobliżu źródeł 
substratu (< 50 km), ich zadaniem jest natomiast skuteczna utylizacja odpadów 
organicznych z jednoczesnym odzyskiem energii w nich zawartej.   

Przykładem dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami jest 
firma Sysav należąca do związku 14 szwedzkich gmin, odpowiedzialna za 
gospodarkę odpadami w rejonie Skania na południu Szwecji. Firma zatrudnia 
ponad 280 osób, obsługuje ponad 680 tysięcy mieszkańców. W 2011 r. firma 
Sysav zebrała ponad 900 000 ton odpadów, z czego 98% zostało poddanych 
recyklingowi. Gminy w tym regionie wprowadzały segregację odpadów 
„u źródła” stopniowo. Najważniejszym elementem jest oddzielenie mokrej frakcji 
(odpady żywnościowe) od pozostałych odpadów komunalnych. Instalacja 
wstępnego przetwarzania odpadów żywnościowych działa w Sysav od 2009 r. 
Zastosowana technologia jest ciągle rozwijana i modyfikowana przez zespół 
Sysav Biotec AB, co zaowocowało wprowadzeniem do instalacji wielu 
innowacyjnych rozwiązań technicznych, niestosowanych nigdzie indziej na 
świecie. W najbliższej przyszłości planowana jest również budowa własnej 
biogazowni. Obecnie produktem końcowym jest jednorodna pompowalna 
zawiesina (szlam), która cysternami przewożona jest do biogazowni 
w Karpalund, gdzie stanowi substrat do produkcji biogazu oraz nawozu.  

 

 
Legenda: 

1 – prasa, 2 – rozdrabnianie, 3 – mieszanie, 4 – ekstruder, 5 – zbiornik na frakcję płynną, 6– transport 
frakcji do spalania     

Źródło: http://www.sysav.se 

Rys. 2.  Instalacja wstępnego przetwarzania żywnościowych odpadów w Sysav 

Fig. 2. Food wastes pre-treatment plant In Sysav 

http://www.sysav.se/


 Magdalena Rogulska, Izabela Samson-Bręk, Barbara Smerkowska 
 

 

180 

Instalacja w Sysav wyposażona jest w trzy linie wstępnego przetwarzania 
odpadów (rys. 2). Jedna linia przeznaczona jest do obróbki stałych odpadów 
spożywczych, np. segregowanych w domach przy pomocy specjalnych 
papierowych toreb. Odpady z leja zasypowego przekazywane są do 
rozdrabniacza (2). Po rozdrobnieniu następuje etap ich rozcieńczenia. Do tego 
celu wykorzystywane są w pierwszej kolejności zgromadzone odpady płynne, 
w dalszej kolejności zaś woda. Rozcieńczone odpady są następnie są 
homogenizowane (3) i trafiają do ekstrudera (4). Powstały odciek kierowany jest 
do zbiornika magazynowego (5), zaś frakcja stała przekazywana jest do spalarni 
WTE (waste-to-energy) (6). Instalacja termiczna WTE jest częścią technologii 
Sysav i pozwala na odzysk energii zawartej w pozostałej frakcji stałej. Powstałe 
ciepło jest wykorzystywane na potrzeby własne instalacji (6).  

Dwie kolejne linie przeznaczone są do obróbki odpadów płynnych. 
W pierwszej przyjmowane są odpady płynne przywożone cysternami. Odpady 
pompowane są do zbiornika magazynowego. Jednak zanim tam trafią 
przechodzą przez zbiornik pośredni, w którym usuwane są zanieczyszczenia w 
postaci np. drobnych kamieni. Ostatnia linia służy do obróbki wstępnej odpadów 
płynnych w opakowaniach. Odpady kierowane są, za pomocą przenośnika 
taśmowego, do prasy tłokowej (1), gdzie rozdzielane są od opakowań. Frakcja 
płynna trafia następnie do zbiornika magazynowego (5), zaś opakowania 
(plastikowe lub papierowe) kierowane są do spalania (WTE). Nie przyjmowane 
są opakowania szklane. Odpady żywnościowe płynne oraz stałe po obróbce 
wstępnej są następnie mieszane i poddawane procesowi homogenizacji (3). 
Powstała mieszanina stanowiąca produkt główny instalacji Sysav jest 
transportowana przy pomocy cystern do biogazowni i stanowi cenny substrat 
w procesie fermentacji metanowej.  

Biogaz  po oczyszczeniu i uzdatnieniu wykorzystywany jest jako paliwo dla 
transportu, natomiast certyfikowany nawóz stosowany jest w rolnictwie. 
Dodatkowo w instalacji Sysav odzyskiwana jest energia pochodząca z różnych 
form recyklingu odpadów organicznych oraz spalania opadów niebezpiecznych. 
Energia ta wykorzystywana jest na potrzeby własne instalacji.  

Biogazownia Karpalund w gminie Kristianstad funkcjonuje od 1997 roku. 
Jest to pierwsza i zarazem największa instalacja w Szwecji, która produkuje 
biogaz na drodze procesu kofermentacji biodegradowalnej frakcji odpadów 
z gospodarstw domowych (30%), odpadów z przemysłu spożywczego (46%) 
oraz gnojowicy (24%) [3]. Instalacja rocznie przetwarza ok. 85 tysięcy ton 
odpadów. W 2011 r. wyprodukowano w niej 41 000 MWh biogazu [3]. 
Pozyskany biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła 
oraz – po uszlachetnieniu – stosowany jako paliwo transportowe (biometan).  

Wzrost użycia biometanu w sektorze transportu jest jednym z głównych 
priorytetów regionu. W tym celu uruchomiono w gminie trzy stacje tankowania 
tego paliwa. Jedna z nich przeznaczona jest dla transportu miejskiego i korzysta 
z niej aktualnie ok. 60 autobusów miejskich (wszystkie autobusy w Kristianstad 
są zasilane biometanem). Pozostałe dwie stacje publiczne obsługują około 
250 samochodów osobowych.  
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Bionawóz dla 
gospodarstw rolnych

Regionalna biogazownia

Lokalna elektrociepłownia

Instalacja wstępnego przetwarzania 
odpadów żywnościowych

Stacja uszlachetniania 
biogazu do biometanu
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tankowania pojazdów
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Rys. 3.  Produkcja i wykorzystanie biogazu w gminie Kristianstad 

Fig. 3. Biogas production and usage in Kristianstad municipality 

4.  WYKORZYSTANIE BIOGAZU W SZWECJI  

Szwecja jest liderem europejskim w uzdatnianiu biogazu do jakości gazu 
ziemnego (biometanu) i wykorzystaniu w transporcie. W 2010 r. w Szwecji 
pracowało 38 instalacji uzdatniania biogazu oraz kilka pilotażowych. W roku 
2006 po raz pierwszy na cele transportowe sprzedaż biometanu przekroczyła 
sprzedaż gazu ziemnego, w 2008 r. zaś na cele transportowe wykorzystano 
26% produkowanego w kraju biogazu. 

Biometan znalazł w Szwecji dość szybko swoje miejsce na rynku, ponieważ 
ceny gazu ziemnego w tym kraju zawsze były wyższe niż w Europie, a ponadto 
nie ma rozbudowanej sieci gazowej. Ważnym producentem biometanu są 
gminy, odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz będące 
również odbiorcami (użytkownikami) tego paliwa, np. we flotach pojazdów 
komunalnych. Model szwedzki rozwiązań gminnych w tym zakresie może być 
przykładem dobrych praktyk. 

Projekt Biogas Väst jest przykładem regionalnej współpracy w zakresie 
produkcji i użytkowania biometanu w transporcie w regionie Göteborga i gminy 
Västra Götaland w zachodniej Szwecji.  

Głównym koordynatorem projektu jest Business Region Göteborg AB. 
Projekt rozpoczął się w 2001 r. Celem projektu było utworzenie lokalnego rynku 
biometanu obejmującego produkcję biogazu, oczyszczanie i uzdatnianie do 
biometanu, rozwój dystrybucji i stacji paliwowych oraz zachęcenie użytkowników 
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do przestawienia się na pojazdy gazowe.  W momencie rozpoczęcia projektu 
w regionie zachodniej Szwecji funkcjonowało jedynie 7 stacji paliwowych 
oferujących paliwo gazowe oraz ok. 800 pojazdów. W 2008 r. wspomniany 
region miał w skali kraju najlepiej rozbudowaną infrastrukturę dla biometanu 
w transporcie – 37 stacji paliwowych, ok. 7500 pojazdów i 8 instalacji produkcji 
biometanu na cele transportowe.  

 

 

Rys. 4. Przykład „dobrych praktyk” w Szwecji 

Fig. 4. Example of good practices in Sweden 

 
Podstawowa lekcja wynikająca z analizy doświadczeń szwedzkich jest 

następująca: zrównoważone gospodarowanie wszelkiego rodzaju odpadami 
wymaga zrównoważonych działań w ramach całego procesu – konsultacji, 
planowania, zbiórki, transportu, recyklingu, przetwarzania i odzyskiwania 
energii. 

 

5.  PODSUMOWANIE 

Rocznie w Polsce wytwarza się ponad 12 mln ton odpadów komunalnych, 
w tym ponad 50% odpadów ulegających biodegradacji, które stanowić mogą 
potencjał w zakresie ich energetycznego wykorzystania. Taki sposób 
zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych wymaga 
jednak nie tylko rozwiązań technicznych i technologicznych, ale przede 
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wszystkim zmian w świadomości społeczeństwa dotyczącej prawidłowej 
segregacji odpadów. Przykładem i wzorem do naśladowania na wszystkich 
wspomnianych płaszczyznach jest Szwecja. Odpady komunalne w Szwecji są 
traktowane jako cenny surowiec energetyczny służący do wytwarzania energii 
elektrycznej, ciepła oraz paliw transportowych. W segregację odpadów 
komunalnych zaangażowane są nie tylko władze samorządowe i firmy, ale także 
a może przede wszystkim społeczności lokalne. Podstawowym założeniem 
szwedzkiego modelu gospodarki odpadami jest upatrywanie w odpadach 
surowców lub źródeł energii. 

Inspiracją dla Polski mogą stać się szwedzkie rozwiązania w zakresie 
planowania gospodarki odpadami oraz energetycznego zagospodarowania 
odpadów zarówno z sektora gospodarczego, jak i odpadów komunalnych.  

Przyszłość rozwoju sektora biogazu/biometanu i sposób jego wykorzystania 
zależą od krajowych uwarunkowań prawnych, które obecnie są tworzone. 
Dotychczas koncentrowano się na wsparciu produkcji energii elektrycznej 
z OZE, biopaliw pierwszej generacji (biodiesel i bioetanol) oraz promowaniu 
biogazowni rolniczych. 

W Polsce jak dotąd nie wtłacza się biometanu do sieci gazu ziemnego 
(chociaż ustawa Prawo Energetyczne daje taką możliwość dla biometanu 
pochodzącego z biogazu rolniczego), ponieważ bardziej opłacalne jest 
wykorzystanie biogazu jako paliwa do generatorów prądu i wytwarzania energii 
elektrycznej. Dotyczy to zarówno pozyskiwania biogazu ze składowisk 
komunalnych, jak i biogazu rolniczego. Zainteresowanie biometanem jako 
paliwem transportowym jest obecnie niewielkie, ale sytuacja może się zmienić 
po wdrożenia aktualnie dyskutowanej nowelizacji Dyrektywy 2009/28/WE, która 
m.in. zobowiązuje producentów paliw do wykazania efektywności redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Oznacza to przyspieszony rozwój nowych technologii 
produkcji biopaliw zaawansowanych technologicznie (tzw. paliw II generacji), nie 
konkurujących o surowce z sektorem produkcji żywności, co zdecydowanie 
przemawia na korzyść wykorzystania biometanu. Ponadto biometan odznacza 
się wysoką efektywnością redukcji emisji gazów cieplarnianych, jeśli jest 
wytwarzany z biogazu produkowanego z odpadów. Zgodnie z zapisami 
dyrektywy 2009/28/WE może być on wówczas zaliczony podwójnie do realizacji 
NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy).  

Technologie oraz rozwiązania stosowane w Szwecji są sprawdzone, 
przyjazne środowisku, efektywne ekonomicznie oraz poparte wieloletnim 
doświadczeniem. Dlatego też warto jest korzystać z tych rozwiązań tym 
bardziej, że Polska ma bardzo dobre warunki do tego, by powtórzyć szwedzki 
sukces w dziedzinie gospodarki odpadami oraz ich energetycznego 
wykorzystania. 
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ŚRODOWISKOWA OCENA CYKLU ŻYCIA 
BIOPALIW TRANSPORTOWYCH  

 
Streszczenie: Ocena Cyklu Życia LCA to „technika mająca na celu ocenę 
zagrożeń środowiskowych związanych z systemem wyrobu lub 
działaniem, zarówno poprzez identyfikowanie oraz ocenę ilościową 
zużytych materiałów i energii oraz odpadów wprowadzanych do 
środowiska, jak i ocenę wpływu tych materiałów, energii i odpadów na 
środowisko. Ocena dotyczy całego okresu istnienia wyrobu lub działania 
począwszy od wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych, procesu 
produkcji wyrobu, dystrybucji, stosowania, wtórnego wykorzystania, 
utrzymania, recyklingu i końcowego zagospodarowania oraz transportu”. 
W publikacji przedstawiono wyniki oceny wpływu na środowisko cyklu 
życia LCA procesu produkcji bioetanolu II generacji z surowca 
lignocelulozowego oraz kalkulacje emisji gazów cieplarnianych dla tego 
procesu.  
Słowa kluczowe: LCA, środowiskowa ocena cyklu życia, biopaliwa, 
bioetanol. 

 
LIFE CYCLE ASSESSMENT OF TRANSPORT BIOFUELS 

 
Abstract: The “Life Cycle Assessment” (LCA) “is a process to evaluate 
the environmental burdens associated with a product, process, or activity 
by identifying and quantifying energy and materials used and wastes 
released to the environment, and to assess the impact of those energy 
and materials used and releases to the environment. Assessment 
includes the entire life cycle of the product, process or activity, 
encompassing: extracting and processing raw materials; manufacturing, 
transportation and distribution; use, re-use, maintenance; recycling, and 
final disposal.”  
In this article were presented the results of environmental life cycle 
assessment of technology production of second generation bioethanol 
from lignocollulosic raw material and greenhouse gases emissions from 
this process.  

Keywords: LCA, Life Cycle Assessment, biofuels, bioethanol. 
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1. WPROWADZENIE 

Ocena Cyklu Życia LCA (ang. Life Cycle Assessment) to „technika mająca 
na celu ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z systemem wyrobu lub 
działaniem, zarówno poprzez identyfikowanie oraz ocenę ilościową zużytych 
materiałów i energii oraz odpadów wprowadzanych do środowiska, jak i ocenę 
wpływu tych materiałów, energii i odpadów na środowisko. Ocena dotyczy 
całego okresu życia wyrobu lub działania począwszy od wydobycia 
i przetwórstwa surowców mineralnych, procesu produkcji wyrobu, dystrybucji, 
stosowania, wtórnego wykorzystania, utrzymania, recyklingu i końcowego 
zagospodarowania oraz transportu. LCA ukierunkowuje badanie wpływu na 
środowisko systemu wyrobu w obszar ekosystemu, zdrowia ludzkiego oraz zużytych 
zasobów” [1]. W Polsce jest wciąż stosunkowo nową metodą zarządzania 
środowiskowego, mimo, iż w Europie znalazła już szerokie zastosowanie. 

W świetle zobowiązań, jakie nakłada na kraje członkowskie Unia Europejska 
dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko przemysłu 
paliwowego, metoda LCA wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i jest 
użytecznym narzędziem w ich realizacji. Obejmuje ona cały cykl życia paliwa 
od momentu pozyskania surowców, poprzez jego wytworzenie, użytkowanie 
oraz procedury postępowania z paliwami niespełniającymi wymagań norm 
przedmiotowych [2]. 

Zastosowanie metody LCA w sektorze paliw pozwala na uświadomienie  
i wskazanie współzależności między działalnością człowieka, a jej 
konsekwencjami dla środowiska naturalnego. Stanowi również ważne 
źródło informacji w procesie podejmowania decyzji mających na celu 
zminimalizowanie negatywnego wpływu technologii produkcji paliw na 
środowisko przyrodnicze,  a co za tym idzie poprawę jego stanu. 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy cyklu życia technologii 
produkcji bioetanolu II generacji stosowanego jako paliwo transportowe, 
bazującego na surowcach lignocelulozowych, takich jak wierzba wiciowa, 
robienia akacjowa i topola energetyczna. Ponadto przedstawiono także 
kalkulacje emisji gazów cieplarnianych dla wspomnianego paliwa oraz 
odniesiono otrzymane wartości do wymagań Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Analizy prowadzone 
były w ramach Projektu Strategicznego finansowanego przez NCBiR pn: 
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Zadanie badawcze 4: 
„Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii 
z biomasy, odpadów rolniczych i innych”, zaś dane wejściowe do analizy 
pochodzą z badań własnych partnerów projektu (Przemysłowy Instytut 
Motoryzacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz szacunków eksperckich 
i fachowej literatury tematu. 

2. CEL I ZAKRES ANALIZY 

Celem badań była uproszczona ocena cyklu życia technologii produkcji 
bioetanolu II generacji otrzymywanego z surowca lignocelulozowego.  



Produkcja biogazu z segregowanych odpadów…  

 

 

187 

Ponadto w ramach prowadzonych badań uwzględniono również określenie 
poziomów emisji gazów cieplarnianych podczas etapu produkcji biopaliwa oraz 
ich porównanie z wartościami z Załącznika V Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [3]. 

Wyniki analizy dotyczą zakładanej, w skali laboratoryjnej, produkcji 
bioetanolu wynoszącej 25 l/dobę, zaś jako jednostkę funkcjonalną zdefiniowano 
1 GJ bioetanolu. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UWM. 

Rys. 1. Schemat technologii produkcji bioetanolu II-giej generacji z surowca 
lignocelulozowego wraz z wyszczególnienie procesów jednostkowych 

Fig. 1. Scheme of second generation bioethanol technology production from 
lignocellulosic raw material with breakdown of unit processes  
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Zakres analizy obejmował technologię produkcji bioetanolu II generacji  
z surowca lignocelulozowego wraz ze wszystkimi procesami jednostkowymi, 
do których zaliczono (rys. 1): 

1. Rozdrabnianie substratu. 
2. Obróbka wstępna (alkaliczno-ciśnieniowa). 
3. Hydroliza enzymatyczna. 
4. Separacja frakcji. 
5. Zatężanie. 
6. Fermentacja. 
7. Destylacja. 

 
Ze względu na brak dostępności danych nie uwzględniono w analizie 

podetapu odwadniania, co spowodowane było toczącymi się jeszcze w projekcie 
pracami w momencie prowadzenia analiz LCA. 

3. WYBÓR METODY OCENY WPŁYWU CYKLU ŻYCIA TECHNOLOGII 
PRODUKCJI BIOETANOLU II GENERACJI NA ŚRODOWISKO 
ORAZ KALKULACJI EMISJI GHG 

W analizach wykorzystano jedno z szeroko stosowanych i roz-
powszechnionych narzędzi do wykonywania analizy LCA, jakim jest 
oprogramowania SimaPro opracowane przez Holenderską firmę PRé 
Consultants [4]. 

W programie SimaPro dostępnych jest kilkanaście metod oceny wpływu 
cyklu życia. Metody te znacznie różnią się między sobą, stąd przy wyborze 
konieczne jest sprecyzowanie priorytetów dla danej analizy LCA. Aspekty brane 
pod uwagę przy wyborze odpowiedniej metody to przede wszystkim sposób 
prezentacji wyników końcowych, sposób nadawania wag poszczególnym 
kategoriom wpływu, nakreślone ramy czasowe, zasięg geograficzny, stopień 
dokładności metody oraz uwzględnione w metodzie kategorie wpływu. Ponadto 
wybierając metodę oceny wpływu cyklu życia (LCIA) oraz kategorie wpływu 
należy mieć przede wszystkim na uwadze cel i zakres analizy [5]. 

W związku z powyższym po przeanalizowaniu dostępnych w programie 
SimaPro metod, za najbardziej odpowiednią uznano Eco-Indicator 99. 

W metodzie tej określone zostały trzy punkty końcowe rozumiane jako wyniki 
oddziaływań ekologicznych na (tabela 1) [6, 7]: 

 zdrowie ludzkie (wyrażane w jednostce DALY (Disability Adjusted 
Life Years) używanej przez WHO i Bank Światowy w statystykach 
zdrowotnych); 

 jakość ekosystemu (w kategoriach: zakwaszenie, eutrofizacja  
i wykorzystania gruntów wymiar szkody określa się poprzez frakcję 
gatunków narażonych na wyginięcie (Potentially Dissapeard 
Fraction PDF), zaś w kategorii ekotoksyczność szkody wyraża się  
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w jednostce PAF×m
2
×rok oznaczającej udział gatunków obecnych 

w środowisku żyjących pod działaniem toksycznego stresu); 
 zmniejszenie zasobów naturalnych (stosowana jednostka jest 

MJ/t). 
 
Kategorie wpływu, w których oddziaływanie technologii produkcji bioetanolu 

II generacji z surowca lignocelulozowego jest największe, zostały wyróżnione  
w tabeli 1 pogrubioną czcionką. 

Tabela 1. Punkty końcowe oraz przyporządkowane im kategorie wpływu 
oraz wskaźniki w metodzie Eco-Indicator 99 

Table 1. Endpoints and assigned them impact categories and indicators 
in Eco-Indicator 99 method  

Punkt 
końcowy 

Kategorie wpływu Wskaźnik 

ZDROWIE 
LUDZKIE 

Zmiany klimatu, zubożenie 

warstwy ozonowej, substancje 
kancerogenne, substancje działające 
destruktywnie na układ oddechowy, 

promieniowanie jonizujące 

DALY 

JAKOŚĆ 
EKOSYSTEMU 

Zakwaszenie, eutrofizacja, zużycie 

terenu, ekotoksyczność 

PDF (eutrofizacja, 
zakwaszenie i zużycia 

terenu) 
PAF ×m

2 
× rok 

(ekotoksyczność) 

ZMNIEJSZENI
E ZASOBÓW 

Zmniejszenie ilości minerałów 
oraz paliw stałych możliwych 

do wydobycia 
MJ/t 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.pre.nl/eco-indicator99/ 
 

Emisje gazów cieplarnianych zostały obliczone również za pomocą 
oprogramowania SimaPro, a następnie porównane z wartościami z Dyrektywy 
2009/28/WE z wykorzystaniem kalkulatora BIOGRACE wersja 4. Kalkulator 
został opracowany przez konsorcjum międzynarodowe w ramach projektu 
BIOGRACE „Harmonized Calculations of Biofuel Greenhouse Gas Emissions” 
[8]. Kalkulator jest zgodny z metodyką szacowania emisji gazów cieplarnianych 
spowodowanych produkcją i stosowaniem paliw transportowych, biopaliw  
i biopłynów określoną w Dyrektywie 2009/28/WE (Załącznik V, część C). 

4. WYNIKI OCENY CYKLU ŻYCIA  

Na rys. 2 przedstawiono wyniki analizy cyklu życia produkcji bioetanolu 
II generacji z surowca lignocelulozowego (wierzba wiciowa, topola 
energetyczna, robinia akacjowa) w odniesieniu do 25 litrów otrzymanego paliwa 

http://www.pre.nl/eco-indicator99/


 Izabela Samson-Bręk, Barbara Smerkowska 
 

 

190 

(96% zawartości etanolu). Największy wpływ na środowisko mają dwa procesy 
jednostkowe: 

 obróbka wstępna (alkaliczno-ciśnieniowa); 
 hydroliza enzymatyczna. 

 
Na wynik taki, w przypadku obróbki wstępnej, składają się: znaczne 

zapotrzebowanie na ciepło w procesie oraz emisyjność i energochłonność 
produkcji wodorotlenku sodu użytego do trawienia surowca. Natomiast proces 
hydrolizy enzymatycznej wiąże się ze znacznymi nakładami w postaci energii 
elektrycznej i ciepła. Należy zaznaczyć, iż w ocenie LCA w procesie hydrolizy 
nie zostały wzięte pod uwagę emisje związane z produkcją i zastosowaniem 
enzymów z powodu niskiej wiarygodności pozyskanych danych (dane 
pozyskane od jednego z producentów enzymów charakteryzowały się zbyt 
wysokim poziomem zagregowania). Jednocześnie z danych literaturowych 
wynika, że proces produkcji enzymów jest kosztowny i wysoce energochłonny, 
dlatego też można się spodziewać, że łączny wpływ na środowisko hydrolizy 
enzymatycznej będzie jeszcze większy, niż wyliczony na podstawie dostanych 
danych i przyjętych założeń. 

 
Rys. 2. Wyniki analizy cyklu życia produkcji bioetanolu II generacji z biomasy 
lignocelulozowej dla poszczególnych kategorii wpływu w ramach metody EI-99  

Fig. 2. Results of life cycle assessment of the second generation bioethanol 
production technology from lignocellulosic biomass for each impact category 

in EI-99 method  

Proces odwodnienia może mieć bardzo istotny wpływ na uzyskane wyniki 
analizy ze względu na dużą energochłonność [9]. Ilość nakładów 
energetycznych jest zależna głównie od zastosowanej metody odwadniania. 
Wyróżnić możemy trzy główne metody przeprowadzenia tego procesu: 
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destylacja azeotropowa, destylacja ekstrakcyjna, perwaporacja. Jak wynika 
z analizy źródeł literaturowych, metody te nie są jednakowo energochłonne, 
co przedstawiono w tabeli 2 [10]: 

Tabela 2. Energochłonność procesu odwadniania w zależności od zastosowanej 
metody prowadzenia procesu 

Table 2. Energy consumption of dewatering process, depending on using method  

Metoda odwadniania 
destylatu 

kcal/kg destylatu GJ/kg GJ/GJ 

destylacja azeotropowa 2958,57 0,01239 0,393409 

destylacja ekstrakcyjna  2555,30 0,01070 0,339785 

perwaporacja 1732,47 0,00725 0,230371 
 

Odnosząc wartości zestawione w powyższej tabeli do jednostki 
funkcjonalnej zastosowanej w niniejszej analizie (1 GJ bioetanolu), ustalono, iż 
w zależności od zastosowanej metody, energochłonność procesu odwodnienia 
może stanowić od ok. 20 do 40% całkowitej energii potrzebnej do wytworzenia 
1 GJ bioetanolu. Pozwala to na określenie tego podprocesu jako posiadającego 
znaczny udział w energochłonności całej produkcji biopaliwa. 

5. KALKULACJA EMISJI GHG DLA TECHNOLOGII PRODUKCJI 
BIOETANOLU II GENERACJI 

Emisję gazów cieplarnianych oszacowano za pomocą oprogramowania 
SimaPro i porównano z wartościami podanymi w Załączniku V Dyrektywy 
2009/28/WE. 

Wyniki otrzymane za pomocą programu SimaPro zaprezentowano na rys. 
3. Zestawiono emisję gazów cieplarnianych dla poszczególnych procesów 
jednostkowych etapu produkcji bioetanolu, wyrażone w ekwiwalencie kg CO2. 
Całkowitą emisję oszacowano na poziomie 1577 kg/25 litrów etanolu, 
co odpowiada wartości 3086 g CO2eq MJ-1 bioetanolu. Wartości najwyższe, 
wynoszące odpowiednio 44,3% oraz 38,9% całkowitej emisji uzyskano dla 
procesu hydrolizy enzymatycznej oraz obróbki wstępnej. 

Otrzymane wyniki są uwarunkowane danymi wejściowymi wykorzystanymi 
do analizy. Odpowiadają one wstępnym badaniom nad technologią otrzymania 
bioetanolu II generacji w warunkach laboratoryjnych. 
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Rys. 3. Emisja gazów cieplarnianych dla produkcji bioetanolu oszacowana  
z wykorzystaniem oprogramowania SimaPro (wartości w odniesieniu do 25 l bioetanolu) 

Fig. 3. Greenhouse gas emissions for the production of bioethanol estimated using 
software SimaPro (values for 25 liters of bioethanol) 

 
Kalkulator BIOGRACE nie zawiera danych domyślnych dla procesu 

technologicznego bioetanolu II generacji – obejmuje jedynie ścieżki produkcji 
biopaliw I generacji. W niniejszym porównaniu skorzystano zatem z wartości 
typowej podanej w Załączniku V Dyrektywy 2009/28/WE [3] dla etanolu  
z surowca drzewnego – 17 g CO2eq MJ-1 bioetanolu. 

Jak wynika z przedstawionego porównania, wartości wyliczone na 
podstawie danych rzeczywistych z krajowej instalacji laboratoryjnej 
(doświadczalnej) są znacząco wyższe niż wartości typowe podane 
w Dyrektywie. Produkcja biopaliw II generacji (w tym bioetanolu) wciąż nie jest 
rozpowszechniona w skali komercyjnej, zatem dane z laboratoryjnej instalacji 
doświadczalnej mogą znacząco różnić się od danych zagregowanych 
i uśrednionych dla Europy. Przedstawione rozbieżności wskazują na pilną 
potrzebę pogłębionej analizy oraz dalszych prac badawczych, zarówno 
nad procesami technologicznymi biopaliw II generacji, jak i wiarygodnymi 
analizami oceny cyklu życia oraz emisji GHG które ukażą rzeczywisty wpływ 
na środowisko nowych technologii. 

6. WNIOSKI 

Rosnąca świadomość społeczna oraz zaostrzenie wymagań prawnych  
w kwestiach ochrony środowiska powodują wzrost zainteresowania działaniami  
i technologiami mogącymi spowodować zmniejszenie niekorzystnego 
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oddziaływania człowieka na środowisko. Ocena cyklu życia LCA, ze względu na 
swój kompleksowy charakter, pozwala na pełną ocenę wpływu na środowisko 
całego procesu wytwórczego począwszy od pozyskania surowców, aż do 
końcowego zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku użytkowania 
wyrobu. Zastosowanie metody LCA niesie ze sobą nie tylko szereg korzyści 
środowiskowych, ale także ekonomicznych. Metoda ta może okazać się 
użyteczna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych pozwalających na 
ograniczenie ilości zużytych materiałów i energii oraz zagospodarowanie 
powstałych produktów ubocznych i odpadów. 

Niniejsza praca jest jedną z pierwszych (jeśli nie pierwszą) tego typu  
w Polsce. Przedstawione wyliczenia bazują w znacznym stopniu na wartościach 
rzeczywistych z instalacji doświadczalnej i stanowią próbę oszacowania wpływu 
procesów produkcji bioetanolu II generacji (według polskiej technologii 
opracowywanej w ramach Projektu Strategicznego pn: Zaawansowane 
technologie pozyskiwania energii) na środowisko. Przedstawiono możliwość 
wykorzystania metody LCA do oceny wpływu na środowisko technologii 
produkcji bioetanolu II generacji otrzymywanego z surowca lignocelulozowego 
(wierzba wiciowa, topola energetyczna, robinia akacjowa). Zdefiniowano 
również główne etapy oraz procesy jednostkowe wspomnianej technologii, 
granice systemu, nakłady materiałowo-energetyczne oraz emisje do wody, 
gleby i powietrza. 

Otrzymane wyniki wskazują, że największy wpływ na środowisko mają dwa 
procesy jednostkowe: obróbka wstępna (alkaliczno-ciśnieniowa) oraz hydroliza 
enzymatyczna. Na wynik taki, w przypadku obróbki wstępnej, składają się 
znaczne zapotrzebowanie na ciepło oraz emisyjność i energochłonność 
produkcji wodorotlenku sodu użytego do trawienia surowca. Natomiast proces 
hydrolizy enzymatycznej wiąże się ze znacznymi nakładami w postaci energii 
elektrycznej i ciepła. 

Ponadto wyliczono emisje gazów cieplarnianych związane z procesem 
produkcji bioetanolu lignocelulozowego i porównano je z emisjami typowymi dla 
tego procesu technologicznego przedstawionymi w Załączniku V Dyrektywy. 
Wartości emisji otrzymanych dla bioetanolu II generacji w ramach obliczeń 
własnych z wykorzystaniem oprogramowania SimaPro są znacząco wyższe 
od wartości podanych w Dyrektywie. Pokazuje to jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia, zarówno w odniesieniu do samej technologii produkcji bioetanolu 
(wstępna instalacja laboratoryjna) jak i dalszych wytężonych prac badawczych 
zmierzających do wiarygodnego określenia rzeczywistego wpływu nowych 
technologii produkcji biopaliw na środowisko i człowieka. 
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BADANIE OBNIŻANIA WILGOTNOŚCI 
WYWARU GORZELNIANEGO  

 
Streszczenie: W pracy wykonano analizę metod obniżania wilgotności 
wywaru gorzelnianego spośród, których zaproponowano najkorzy-
stniejsze do wykonania badań porównawczych. Badania przeprowadzono 
w skali technicznej, z użyciem seryjnych urządzeń, stosowanych 
w różnych gałęziach przemysłu do separacji cząstek stałych z zawiesin. 
Porównywano skuteczność odwadniania wywaru gorzelnianego przy 
pomocy wirówki dekantacyjnej i separacyjnej prasy ślimakowej. 
 

Słowa kluczowe: biomasa, obniżanie wilgotności. 

 
EXAMINATION OF REDUCTIONS HUMIDITY DISTILLERS 

 
Abstract: The work carried out analysis methods reduction distillers 
humidity of which is proposed to perform the best comparative research. 
Tests were carried out on a technical scale, using serial devices used 
in various industries for the separation of solids from suspensions. 
Compared the effectiveness of dewatering stillage with a decanter 
centrifuge and screw press separation. 
 

Keywords: biomass, lower humidity.  

1. WSTĘP  

Spalanie wywaru gorzelnianego z pominięciem procesu suszenia wymaga 
zastosowania takiej technologii spalania, która pomimo stosunkowo wysokiej 
wilgotności paliwa nie wymaga używania paliwa pomocniczego do podtrzymania 
tego procesu,. Technologia zgazowania i spalania zaproponowana w pracy [1], 
pozwala spalać autotermicznie wywar gorzelniany o wilgotności do 70%. Jak 
wynika z [1] obniżenie wilgotności o każde pięć punktów procentowych podnosi 
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wartość opałową tego paliwa o ok. 1 MJ/kg. W związku z tym istotny jest dobór 
optymalnej metody odwodnienia, po użyciu której zostanie uzyskana   najniższa 
wilgotność wywaru gorzelnianego. 

Jednym z procesów wykorzystywanych do unieszkodliwiania wywaru 
gorzelnianego (zawiesiny) jest jego odwadnianie. Polega ono na obniżeniu 
zawartości wody w takim stopniu, aby uwodnienie końcowe mieściło się 
w granicach 50-88% – z wywaru gorzelnianego usuwana jest woda kapilarna. 
W procesie odwadniania następuje rozdział zawiesiny na suchy placek i czysty 
pozbawiony zawiesin odciek. W efekcie osiąga się zmniejszenie objętości 
zawiesiny. Zalecane uwodnienie zawiesiny powinno wynosić 60-65%, czyli 
35-40% suchej masy. Wyróżnia się odwadnianie naturalne (poletka, laguny) 
i mechaniczne (wirówki, prasy). Z literatury wynika, że odwadnianie mechaniczne 
jest bardziej efektywne i coraz powszechniej stosowane [2, 3, 4, 5]. 

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na efektywność procesu 
odwadniania są właściwości osadu (opór właściwy filtracji, ściśliwość, sucha 
masa doprowadzanego osadu). Optymalne warunki odwadniania uzyskiwane są 
jedynie wtedy, gdy własności osadu są niezmienne. Istotnymi czynnikami są 
także rodzaj i dawka środka kondycjonującego (za duża dawka pogarsza efekt), 
typ urządzenia odwadniającego, obsługa urządzenia oraz stopień czystości 
osadu. Natomiast współczynnik rozdziału określa stosunek zawartości części 
stałych w zawiesinie odwodnionej (tzw. placku osadowym) do zawartości części 
stałych w osadzie doprowadzanym [6]. 

Celem pracy jest opracowanie optymalnej metody obniżenia wilgotności 
wywaru gorzelnianego bez użycia metod termicznych. Zaproponowana metoda 
powinna uwzględniać podstawowe kryterium, jakim jest zawartość suchej masy 
w „placku filtracyjnym”, co bezpośrednio wpływa na wartość opałową 
uzyskanego w ten sposób paliwa, jednostkowe zużycie energii elektrycznej 
występujące w tym procesie, a także pozostałość części stałych w odcieku 
powstającym w procesie separacji. 

2. METODY ODWADNIANIA WYWARU GORZELNIANEGO  

Do mechanicznego sposobu odwodnienia stosuje się wirówki, prasy oraz 
jako dodatkowy stopień wyparki. Dobór odpowiedniej wirówki zależy przede 
wszystkim od warunków procesu separacji. Warunkami tymi mogą być: 
ewentualna klaryfikacja cieczy, jej zagęszczenie, odwodnienie, odseparowanie 
i ponowne stworzenie pulpy, a także rodzaj samego procesu (ciecz-ciało stałe, 
ciecz-ciecz, ciecz1-ciecz2-ciało stałe). Inne warunki to: wielkość siły 
odśrodkowej, stopień odwodnienia zawiesiny, zawartość cząstek stałych 
w cieczy wylotowej, temperatura produktu, lepkość i odczyn pH [3].  

Najbardziej rozpowszechnionymi i najczęściej używanymi metodami 
mechanicznymi usuwania wilgoci z zawiesiny jest stosowanie wirówek 
dekantacyjnych.  
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3. BADANIA OBNIŻANIA WILGOTNOŚCI WYWARU GORZELNIANEGO 
I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ  

Przeprowadzono badania porównawcze różnych metod odwadniania 
mechanicznego wywaru gorzelnianego po fermentacji kukurydzy, pobranego 
z wytwórni bioetanolu w Goświnowicach. Badania przeprowadzono w skali 
technicznej, z użyciem seryjnych urządzeń, stosowanych w różnych gałęziach 
przemysłu do separacji cząstek stałych z zawiesin. 

Porównano skuteczność odwadniania wywaru gorzelnianego przy pomocy 
wirówki dekantacyjnej, separacyjnej prasy śrubowej oraz prasy przeponowej 
pneumatycznej. Badano m. in. zawartość suchej masy w „placku” filtracyjnym, 
zawartość pozostałości części stałych w odcieku pofiltracyjnym, określano 
jednostkowe zużycie energii elektrycznej na odwodnienie stałej objętości 
wywaru. Przeprowadzono porównanie skuteczności odwadniania z użyciem 
flokulantów i koagulantów oraz bez ich użycia  

3.1. Odwadnianie na wirówce dekantacyjnej 

Analizę procesu odwadniania wywaru gorzelnianego przeprowadzono 
w Zakładzie Produkcji Bioetanolu, na wirówce dekantacyjnej zainstalowanej 
w hali wirówek i pracującej w ruchu ciągłym (rys. 1). Dane dotyczące strumieni 
masy poszczególnych czynników oraz zużycia energii uzyskano z systemu 
sterowania istniejącego w Zakładzie. Z uwagi na specyfikę produkcji nie było 
możliwości zainstalowania dodatkowych urządzeń pomiarowych. 

Pobrano próbki wywaru surowego podawanego do wirówki, placka 
filtracyjnego oraz odcieku. Dla pobranych prób oznaczono zawartość suchej 
masy metodą suszenia termicznego.  

Wyznaczono niepewność względną δB pomiarów, w oparciu o bilans 
masowy, obliczony na podstawie pomiarów strumieni masy i oznaczeń 
zawartości suchej masy: 

 
 δB = [Bws – (Bp + Bo)/Bws] · 100% (1) 
gdzie: 
Bws – zawartość suchej masy w strumieniu wywaru surowego, kg 
Bp – zawartość suchej masy w strumieniu placka filtracyjnego, kg 
Bo – zawartość suchej masy w strumieniu odcieku, kg. 

Przeprowadzono analizę własności energetycznych próby placka 
filtracyjnego w postaci roboczej. Wg metod opisanych w [1] oznaczono 
zawartość popiołu, zawartość części lotnych, ciepło spalania i analizę 
elementarną CHNS. Na postawie oznaczeń obliczono wartość opałową próby 
w postaci roboczej. 
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Rys. 1. Wirówki dekantacyjne w hali odwadniania wywaru 

Fig. 1. Decanter centrifuge dewatering brew hall 

3.1.1. Wyniki badań procesu odwadniania na wirówce dekantacyjnej 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów odwadniania na wirówce 
dekantacyjnej, natomiast w tabeli 2 zestawiono wyniki oznaczeń własności 
energetycznych próby placka filtracyjnego z wirówki dekantacyjnej. 

Tabela 1. Wyniki pomiarów odwadniania na wirówce dekantacyjnej (strumienie masy 
przeliczone na 1000 kg wywaru surowego) 

Table 1. The results of measurements on a decanter centrifuge dewatering (mass 
streams converted to 1000 kg of crude stillage) 

Urządzenie:   Wirówka dekantacyjna 

Wywar 
surowy 

Ilość kg Zaw. s.m. % Bws kg 

1000 12,4 124 

 

Placek 
Ilość kg Zaw. s.m. % Bp kg 

189 32,98 62,5 

 

Odciek 
Ilość kg Zaw. s.m. % Bo kg 

573 8,64 49,5 

 

Uwagi δB = 9,7% 
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Tabela 2. Własności energetyczne próby placka filtracyjnego z wirówki dekantacyjnej 

Table 2. The energy properties of the filter cake sample decanter centrifuge 

Zawartość wilgoci 

Wr 

% 67,02 

Zaw. popiołu 650˚C % 2,2 

Zaw. popiołu 815˚C % 2 

Zaw. cz. lotnych 

VM 

% 82,16 

C % 48,7 

H % 5,74 

N % 6,12 

S % 0,47 

Ciepło spalania 

Qsr 

MJ/kg 7,63 

Wartość opałowa 

Qir 

MJ/kg 5,41 

 
Zużycie energii elektrycznej przeliczone na 1000 kg wywaru surowego 

wyniosło 2,35 kWh/1Mg. 

3.2. Odwadnianie na prasie ślimakowej 

Badanie procesu odwadniania wywaru gorzelnianego na prasie ślimakowej 
przeprowadzono na instalacji doświadczalnej (rys.2). W skład instalacji wchodził 
zbiornik wywaru o pojemności 1000 l, pompa z przepływomierzem, prasa 
ślimakowa (rys. 3), pojemnik na odciek oraz pojemnik odbioru placka 
filtracyjnego. W czasie badań mierzono wartość prądu pobieranego przez 
prasę. W prasie zamontowano sito szczelinowe o wymiarze 0,25 mm.  

Przed rozpoczęciem próby każdorazowo ważono na wadze magazynowej 
pojemnik z wywarem oraz pojemniki na placek i odciek. Po zakończeniu próby 
ponownie ważono pojemniki w celu wyznaczenia masy netto wywaru surowego, 
placka filtracyjnego i odcieku. 

Pobrano próbki wywaru surowego podawanego do prasy, placka 
filtracyjnego oraz odcieku. Dla pobranych próbek oznaczono zawartość suchej 
masy metodą suszenia termicznego.  

Wyznaczono niepewność względną δB pomiarów według wzoru (1). 
Przeprowadzono analizę własności energetycznych próby placka 

filtracyjnego (rys. 4) w postaci roboczej. Oznaczono zawartość popiołu, 
zawartość części lotnych, ciepło spalania i analizę elementarną CHNS. Na 
postawie oznaczeń obliczono wartość opałową próby w postaci roboczej. 
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Rys. 2. Widok stanowiska badawczego do prób odwadniania wywaru 
na prasie ślimakowej 

Fig. 2. View of bench to try to drain the broth expeller 

 

Rys. 3. Gardziel wylotowa prasy ślimakowej 

Fig. 3. Gorge outlet screw press 

 

Rys. 4. Odseparowany placek filtracyjny 

Fig. 4. Separated filter cake 
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3.2.1. Wyniki badań procesu obniżania wilgotności na prasie ślimakowej 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki pomiarów odwadniania wywaru 
gorzelnianego na prasie ślimakowej, natomiast w tabeli 4 zestawiono wyniki 
oznaczeń własności energetycznych próby placka filtracyjnego z prasy 
ślimakowej. 

Tabela 3. Wyniki pomiarów odwadniania na prasie ślimakowej 

Table 3. The measurement results dewatering screw press 

Urządzenie Prasa ślimakowa 
Wywar 
surowy 

Ilość kg Zaw. s.m. % Bws kg 

 900 13,8 124,2 

 

Placek Ilość kg Zaw. s.m. % Bp kg 

 240 40,6 97,4 

 

Odciek Ilość kg Zaw. s.m. % Bo kg 

 660 6,22 41 

 

Uwagi δB = 11% 

Tabela 4. Własności energetyczne próby placka filtracyjnego z prasy ślimakowej 

Table 4. Energy properties of the filter cake sample of screw press 

Zawartość wilgoci 
Wr 

% 59,4 

Zaw. popiołu 650˚C % 1,3 
Zaw. popiołu 815˚C % 1,2 
Zaw. cz. lotnych 
VM 

% 85,43 

C % 49,3 

H % 6,21 

N % 6,23 

S % 0,47 

Ciepło spalania 
Qsr 

MJ/kg 8,59 

Wartość opałowa 
Qir 

MJ/kg 6,48 

Zużycie energii elektrycznej przeliczone na 1000 kg wywaru surowego 

wyniosło 1 kWh/1Mg. 
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4. PODSUMOWANIE 

W pracy wykonano analizę metod obniżania wilgotności wywaru 
gorzelnianego spośród, których zaproponowano najkorzystniejsze do wykonania 
badań porównawczych. Do badań wykorzystano wywar gorzelniany po 
fermentacji kukurydzy, pobranego z wytwórni bioetanolu. Badania prze-
prowadzono w skali technicznej, z użyciem seryjnych urządzeń, stosowanych 
w różnych gałęziach przemysłu do separacji cząstek stałych z zawiesin. 

Porównywano skuteczność odwadniania wywaru gorzelnianego przy 
pomocy wirówki dekantacyjnej, separacyjnej prasy ślimakowej oraz prasy 
przeponowej pneumatycznej. Badano m. in. zawartość suchej masy w „placku” 
filtracyjnym, zawartość pozostałości części stałych w odcieku pofiltracyjnym, 
określano jednostkowe zużycie energii elektrycznej na odwodnienie stałej 
objętości wywaru. Przeprowadzono porównanie skuteczności odwadniania 
z użyciem flokulantów i koagulantów oraz bez ich użycia. Uzyskane wyniki 
pozwalają stwierdzić, że najbardziej efektywnym urządzeniem okazała się prasa 
ślimakowa. Uzyskuje się tą metodą największą zawartość suchej masy w placku 
filtracyjnym oraz najmniejsze jednostkowe zużycie energii elektrycznej 
na odwodnienie 1 m3 wywaru. Najmniej efektywna okazała się metoda 
odwadniania, która jest obecnie stosowana w wytwórni bioetanolu, odwadnianie 
za pomocą wirówki dekantacyjnej.  

Przeprowadzone próby wykazały, że zastosowanie optymalnej metody 
odwadniania wywaru pozwala uzyskać w warunkach przemysłowych paliwo 
o wilgotności poniżej 60%, co podwyższa jego wartość opałową do ok. 6,5 MJ/kg. 
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BADANIA PRZEBIEGU PROCESU SPALANIA 
OSADÓW ŚCIEKOWYCH  

 
Streszczenie: Wraz z rozwojem cywilizacji zaobserwować można 
powstawanie coraz większych ilości komunalnych osadów ściekowych, 
które z uwagi na swe właściwości energetyczne stanowią cenne paliwo. 
Jednak wykorzystanie zawartej w nich energii nie jest takie proste. 
Wynika to głównie z nieodpowiednio przystosowanych instalacji do 
termicznego ich przekształcania, a także braku odpowiednich uregulowań 
prawnych w tym zakresie. W części badawczej praca przedstawia 
porównanie spalania osadów ściekowych z węglem oraz biomasą 
prowadzonego w strumieniu powietrza.  
 

Słowa kluczowe: osady ściekowe, kinetyka spalania paliw. 
 
 

RESEARCH PROCESS COMBUSTION OF SEWAGE SLUDGE 
 

Abstract: With the development of civilization can observe the formation 
of increasing amounts of sewage sludge, which, because of their 
energetic properties are a valuable fuel. However, the use of its energy 
content is not so simple. This is mainly because of poorly designed 
systems for thermal transformations but also the lack of appropriate 
legislation in this regard. As part of the research work presents 
a comparison of combustion of sewage sludge with coal and biomass 
carried in the air stream. 

Keywords: sewage sludge, kinetics of fuel combustion. 

1. WPROWADZENIE 

Przyrost komunalnych osadów ściekowych na świecie podyktowany jest: 
wzrostem poziomu życia społeczeństwa, rozbudową sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ścieków. Wobec nieustającego wzrostu ilości osadów ściekowych 
należy zdać sobie sprawę z tego, iż nie ma możliwości ich składowania na 
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wysypiskach, czy przyrodniczego wykorzystania w dalszej perspektywie. Te dwa 
wiodące obecnie kierunki ich zagospodarowania nie do końca rozwiązują 
problem (z uwagi na dynamiczne zmiany prawne w tym zakresie). Dlatego 
niezbędne staje się wprowadzenie odpowiedniej strategii opierającej się na 
metodach termicznych, które znalazły zastosowanie zarówno w energetyce, 
jak i przemyśle cementowym. 

Każdy ze sposobów unieszkodliwiania osadów ściekowych wykazuje 
zarówno wady, jak i zalety. Termiczna utylizacja tych odpadów wyróżnia się 
spośród innych sposobów zagospodarowania znaczną redukcją materiału 
wejściowego, niewielką czułością na zmienność składu osadów, możliwością 
wykorzystania wtórnych produktów i co istotne – minimalizacją odorów 
pochodzących z tych odpadów.  

Problematyka właściwości, metod unieszkodliwiania osadów ściekowych, 
ich spalania i współspalania z innymi paliwami, a także oddziaływania 
wspomnianych procesów na środowisko jest w obecnym czasie niezwykle 
istotna i szeroko poruszana w literaturze, zarówno krajowej, jak i światowej, 
m.in. [1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]. Podkreśla się, 
iż dotychczasowe badania eksperymentalne przeprowadzone na jednostkach 
pracujących zalecają, aby udział osadów ściekowych w strumieniu paliwa nie 
przekraczał 5%. Doświadczenia zagraniczne pokazują natomiast, iż możliwe 
jest stosowanie nawet 30% udziału masowego osadów ściekowych w mieszance 
paliwowej [9]. 
 Niezwykle istotne staje się zatem prowadzenie badań naukowych mających 
na celu analizę spalania osadów ściekowych w strumieniu powietrza. 

2. STANOWISKO BADAWCZE I METODYKA POMIARÓW 

Eksperymentalny charakter badań wymagał przygotowania stanowiska 
badawczego oraz opracowania odpowiedniej metodyki pomiarów. Stanowisko 
badawcze (rys. 1) zbudowane zostało z dwóch bloków wykonanych z materiału 
ceramicznego (1, 13). W bloku ceramicznym (13) umieszczono podgrzewacz 
gazu, który tworzą trzy spirale o mocy 2 kW każda, umieszczone w sześciu 
rurkach kwarcowych. Rurki te zabudowano w rurze kwarcowej, zaizolowanej 
cieplnie materiałem włóknistym Al2O3 oraz osłoniętej blachą ze stali 
nierdzewnej. Komorę badawczą (1) o wysokości 65 cm stanowi rura kwarcowa 
umieszczona pionowo w bloku ceramicznym, którą dodatkowo wyposażono 
w spiralę grzejną o mocy 2,2 kW w celu wyeliminowania strat ciepła. W bloku 
ceramicznym (1) wykonano wejście pomiarowe – 100 mm nad rusztem oraz 
wziernik, umożliwiający wizualną obserwację procesu spalania paliwa. Całość 
osłonięto stalą nierdzewną. Zamontowanie specjalnej komory rozprężnej, 
wykonanej z blachy ze stali nierdzewnej (6) nad komorą spalania umożliwia 
także pomiar emisji zanieczyszczeń podczas przebiegu procesu spalania próbki 
paliwa. Sprężone powietrze doprowadzano do rury kwarcowej w bloku 
ceramicznym (13) z wykorzystaniem przepływomierza pływakowego (11). 
System regulacji temperatury w omawianym stanowisku badawczym stanowi 
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układ oparty na dwóch mikroprocesorowych regulatorach RE3 firmy Lumel 
połączonych z dwoma termoelementami NiCr-Ni (8), pracującymi niezależnie 
w komorze spalania i w nagrzewnicy gazu oraz sterującymi pracą trójfazowego 
sterownika mocy RI31 firmy Lumel (10), zasilającego główne elementy grzejne 
(podgrzewacz gazu). 

Badania polegały na obserwacji i rejestracji przebiegu procesu spalania 
próbki paliwa, umieszczonej w specjalnie wyprofilowanym „koszyczku” 
wykonanym z termoelementów Pt-PtRh10, znajdujących się w dwóch cienkich 
rurkach kwarcowych, stanowiących zarazem wysięgnik elektronicznej wagi 
laboratoryjnej WM 002 firmy Mensor o zakresie pomiarowym do 20 g 
i dokładności 1 mg. Taka konstrukcja układu pomiarowego umożliwiła 
rejestrację zmian temperatury w środku i na powierzchni próbki paliwa oraz 
ubytku jego masy podczas przebiegu procesu spalania. Jedna ze spoin 
termoelementu Pt-PtRh10 znajdowała się bowiem w środku paliwa, natomiast 
druga ze spoin termoelementu wygiętego w kształcie podtrzymującego 
„koszyczka”, dotykała od spodu do powierzchni paliwa. Próbka paliwa 
wprowadzana była do komory spalania za pomocą specjalnie skonstruowanego 
układu jezdnego. W celu rejestracji wyników badań termoelementy wraz z wagą 
podłączono do karty pomiarowej (4) sprzężonej z komputerem (5). 

 
 

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego: 1 – komora spalania, 2 – termoelementy 
Pt-PtRh10, 3 – waga elektroniczna, 4 – karta pomiarowa, 5 – komputer, 6 – komora 

rozprężna, 7 – wyciąg spalin, 8 – termoelement NiCr-Ni, 9 – mikroprocesorowe 
regulatory temperatury, 10 – sterownik mocy,  11 – przepływomierz pływakowy, 

12 – zawory regulacyjne, 13 – blok z materiału ceramicznego 
 

Fig. 1. Schematic of the test stand: 1 – combustion chamber, 2 – PtRh10 
thermocouples, 3 – electronic scales, 4 – measurement card, 5 – computer, 

6 – expansion chamber, 7 – flue gas exhaust, 8 – NiCr-Ni thermocouple, 
9 – microprocessor temperature controllers, 10 – power controller, 11 – float flow meter, 

12 – control valves, 13 – ceramic block 
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Materiał badawczy stanowiący osady ściekowe pochodził z oczyszczalni 
ścieków obsługującej dużą aglomerację miejsko-przemysłową. Osady 
wytwarzane są w ciągu technologicznym, w którym osad czynny wraz z osadem 
wstępnym po zagęszczeniu trafiają do komory fermentacji beztlenowej, 
podlegając procesowi stabilizacji. Następnie są mechanicznie odwadniane 
i suszone do postaci zhigienizowanych kulistych granul o zawartości wilgoci 
poniżej 10%. Próbki węgli oraz biomasy mają natomiast postać kulistych 
brykietów utworzonych z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej pod kątem 
badań brykieciarki. W tym celu niezbędne było przygotowanie pyłów paliw 
o rozmiarze poniżej 100 m, po uprzednim ich zmieleniu i przesianiu przez sita.  

Istotę i ważność problematyki spalania paliw węglowych, również w postaci 
zawiesin węglowo-wodnych, a także ich współspalania z biomasą w różnych 
warunkach procesu, wykazano m.in. w pracach [3,4,5,6,7,8]. Analizę paliw 
zastosowanych w badaniach przedstawiono w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Analiza techniczna i elementarna paliw zastosowanych w badaniach 

Table 1. Technical and chemical analysis of fuels used in the investigations 

Typ paliwa 

Analiza  techniczna Analiza elementarna 

Zawart. 
wilgoci 

Zawart. 
części  
lotnych 

Zawart. 
popiołu 

Wartość  
opałowa 

Zawart. 
pierw. 
węgla 

Zawart. 
pierw. 

wodoru 

Zawart. 
pierw. 
azotu 

Zawart. 
pierw. 
tlenu 

Zawart. 
siarki 
palnej 

Zawart. 
siarki 
całk. 

Wa Va Aa Qi
a Ct

a Ht
a Na Od

a Sc
a St

a 
% % % kJ/kg % % % % % % 

brunatny 14,46 37,11 18,42 16165 43,16 3,08 0,55 19,81 0,52 1,04 
kamienny 2,66 30,90 2,36 31198 79,53 4,33 1,27 9,75 0,10 0,31 
antracyt   1,50 3,00 2,50 39350 93,00 1,70 – 1,01 – 0,23 
śruta zbożowa 8,45 70,53 4,55 15825 40,90 6,07 2,73 37,30 – 0,18 
osad ściekowy 4,94 51,44 36,44 12574 30,77 3,92 4,26 18,23 – 1,44 

 
3. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

 

Badania spalania osadów ściekowych, a także węgla i biomasy wykazały 
zdecydowanie większą intensywność procesu spalania osadów ściekowych, 
a także biomasy w porównaniu do węgla, poprzez m.in. obniżenie temperatury 
zapłonu. Należy bowiem podkreślić, że zapłon paliwa jest procesem 
kompleksowym, na który mają wpływ przede wszystkim jego właściwości. 
W przypadku gdy paliwo wykazuje wyższą reaktywność, jego zapłon następuje 
szybciej ze względu na wcześniejsze i intensywniejsze wydzielanie ciepła. Jak 
wiadomo, szybkość reakcji ulega intensyfikacji w sytuacji, gdy wzrasta 
uwalnianie ciepła. Wysoka zawartość biomasy oraz osadów ściekowych 
w mieszaninie paliwowej z węglem prowadzi zatem do wydłużenia czasu 
odgazowania części lotnych i skrócenia czasu spalania paliwa. Należy 
podkreślić, że w przypadku osadów ściekowych oraz biomasy, odgazowanie 
i spalanie części lotnych jest istotnym etapem procesu spalania. Ilość ciepła 
dostarczanego ze strony spalania części lotnych w tego typu paliwach jest 
zdecydowanie wyższa niż w przypadku węgla. Wysoka zawartość wilgoci i tlenu 
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w osadach ściekowych oraz biomasie sprawia, że strefa spalania części lotnych 
wydzielających się z tych paliw jest bardziej rozległa w porównaniu do węgla. 
Szybkość spalania karbonizatu wspomnianych paliw, najdłuższego etapu 
spalania, jest również większa niż węgla. 

Analizując przebiegi zmian temperatury oraz masy próbek paliw o średnicy 
7,5 mm, w temperaturze 850oC (rys. 2-6) można stwierdzić, że po 
wprowadzeniu paliwa do komory spalania, w atmosferze napływającego gazu 
utleniającego, następuje jego zapłon za pośrednictwem części lotnych 
wydzielających się intensywnie z paliwa. Wizualna obserwacja procesu 
wskazuje, że moment ten odpowiada pojawieniu się płomienia palących się 
części lotnych, a rejestracja zmian temperatury paliwa dowodzi, iż w tym 
momencie następuje wzrost intensywności nagrzewania paliwa. Od chwili 
zapłonu paliwa za pośrednictwem części lotnych temperatura powierzchni 
paliwa intensywnie rośnie, by po pewnym czasie uzyskać wartość maksymalną. 
Zapłon paliwa za pośrednictwem części lotnych prowadzi ponadto do wzrostu 
temperatury w środku paliwa. Czas spalania części lotnych wydzielających się 
z paliwa wyznaczano od momentu pojawienia się płomienia do chwili jego 
wygaszenia. 

Rejestracja przebiegu procesów spalania paliw wykazała, iż moment 
osiągnięcia przez powierzchnię paliwa temperatury maksymalnej odpowiada 
wypaleniu części lotnych wydzielających się z paliwa, poprzedzonemu 
zapłonem odgazowanego karbonizatu, który widoczny jest w postaci „piku” 
na wykresie ilustrującym przebieg zmian temperatury na powierzchni paliwa. 

 

 
 

Rys. 2. Przebieg zmian temperatury powierzchni i środka oraz ubytku masy próbki 
osadów ściekowych 

 

Fig. 2. The course of changes of surface and centre temperature and mass loss 
of sewage sludge 
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Rys. 3. Przebieg zmian temperatury powierzchni i środka oraz ubytku masy próbki 
biomasy 

Fig. 3. The course of changes of surface and centre temperature and mass loss 
of biomass 

 

 
 

Rys. 4. Przebieg zmian temperatury powierzchni i środka oraz ubytku masy próbki 
węgla brunatnego 

 

Fig. 4. The course of changes of surface and centre temperature and mass loss 
of brown coal 

 



Badania przebiegu procesu spalania osadów ściekowych  

 

 

209 

 
 

Rys. 5. Przebieg zmian temperatury powierzchni i środka oraz ubytku masy próbki 
węgla kamiennego 

 

Fig. 5. The course of changes of surface and centre temperature and mass loss 
of hard coal 

 

 
 

Rys. 6. Przebieg zmian temperatury powierzchni i środka oraz ubytku masy próbki 
antracytu 

 

Fig. 6. The course of changes of surface and centre temperature and mass loss 
of anthracite 
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Wizualnie zapłon karbonizatu (odgazowanego paliwa) można zaobserwować 
jako moment rozżarzenia powierzchni próbki paliwa. W przypadku wszystkich 
rodzajów paliw, po uzyskaniu przez powierzchnię paliwa temperatury 
maksymalnej, obserwuje się stopniowy jej spadek, co wskazuje na przesuwanie 
się frontu spalania w głąb paliwa i ochładzanie jego powierzchni, utworzonej 
z narastającej w procesie spalania warstwy popiołu, otaczającej rdzeń 
karbonizatu. O zakończeniu procesu spalania świadczy gwałtowny spadek 
temperatury aglomeratu. Badania wykazały, iż wysoka zawartość części lotnych 
w paliwie intensyfikuje początkowe etapy spalania, wyróżniające się bardziej 
intensywnym reagowaniem paliwa, co potwierdzają również przebiegi zmiany 
masy paliwa. 

Paliwo, po wprowadzeniu do wysokotemperaturowego ośrodka (komory 
spalania), nieznacznie zmienia swoje rozmiary (zależnie od typu paliwa) 
w kolejnych etapach spalania, na skutek odparowania wody, wydzielania części 
lotnych oraz wypalania substancji stałych. Paliwo utworzone z antracytu spala 
się powoli i bezpłomiennie, w przeciwieństwie do paliw o mniejszej zawartości 
pierwiastka węgla.  
 
4. WNIOSKI 
 

Przeprowadzone w ramach pracy badania eksperymentalne oraz analiza 
ich wyników pozwoliły sformułować następujące wnioski: 
1. Najkrótszym czasem spalania charakteryzują się paliwa o mniejszej 

zawartości pierwiastka węgla i dużym udziale części lotnych.  
2. Skład i właściwości biomasy oraz osadów ściekowych prowadzą do 

intensyfikacji przebiegu procesu spalania, powodując między innymi 
obniżenie temperatury zapłonu paliwa, w porównaniu do węgla. 

3. Stwierdzono zachowanie osadów ściekowych podobne do węgla 
brunatnego podczas procesu spalania w strumieniu powietrza, co wskazuje 
na wysoką przydatność osadów ściekowych jako paliwa energetycznego. 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA OBIEGÓW CIEPLNYCH 
ELEKTROWNI PAROWYCH  

NA PARAMETRY ULTRANADKRYTYCZNE  
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy termo-
dynamicznej trzech obiegów cieplnych elektrowni parowych 
na parametry ultranadkrytyczne: 35 MPa i 700o

C. Analizę 
przeprowadzono dla obiegów o różnych sposobach napędu 
pompy wody zasilającej. Obliczenia optymalizacyjne wykonano 
z wykorzystaniem algorytmu genetycznego.  

Słowa kluczowe: analiza termodynamiczna, parametry ultranadkrytyczne.  
 

THE ANALYSIS OF THERMAL CYCLE  
OF STEAM POWER STATIONS  

ON ULTRASUPERCRITICAL PARAMETERS 
 

Abstract: In the paper the results of the thermodynamic analysis of 
three thermal cycle of steam power stations on ultrasupercritical 
parameters: 35 MPa and 700oC were presented. The analysis for 
cycles about different manners of the drive pump feedwater was 
made. Optimization calculations with use of a genetic algorithm 
were performed. 

Keywords: thermodynamic analysis, ultrasupercritical parameters. 

1. WPROWADZENIE 

Wśród działań zmierzających do zwiększenia szeroko rozumianej 

efektywności energetycznej źródeł wytwarzania energii elektrycznej, na 

szczególną uwagę zasługuje analiza i ocena możliwości poprawy sprawności 

energetycznej dużych bloków energetycznych, o mocach ok. 900 MWe 
(≤1000 MWe). Bloki tego typu, opalane konwencjonalnymi paliwami kopalnymi, 
stają się pewnego rodzaju standardem w energetyce zawodowej. Są to układy 

cieplne, w których woda, jako czynnik termodynamiczny, osiąga parametry 

znacznie przekraczające wartości krytyczne (22,1 MPa, 374oC).  
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Możliwości poprawy sprawności energetycznej w tego typu układach 

polegają w pierwszej kolejności na zwiększaniu ciśnienia i temperatury pary 

przegrzanej doprowadzanej do turbiny oraz obniżaniu ciśnienia pary w jej 
skraplaczu. Zwiększanie parametrów termodynamicznych pary przegrzanej 

napotyka na bariery natury materiałowej, związanej głownie z właściwościami 

wytrzymałościowymi materiałów stosowanych w konstrukcji kotłów 

energetycznych (końcowe stopnie przegrzewaczy pary) oraz turbin parowych 
(stopnie wysokoprężne). Z kolei głównym ograniczeniem obniżenia ciśnienia 

pary w skraplaczu turbiny jest temperatura otoczenia, do którego można 

odprowadzić strumień energii w wodzie chłodzącej skraplacz.  
Kolejnym sposobem poprawy sprawności bloku energetycznego jest 

zwiększenie sprawności poszczególnych jego urządzeń: kotła, turbiny, 

turbogeneratora oraz urządzeń potrzeb własnych. Szczególnie urządzenia 

potrzeb własnych ze względu na różnorodność i ciągły postęp w ich 

konstrukcjach powodujących wzrost sprawności: pomp, wentylatorów, silników 

elektrycznych oraz coraz doskonalsze systemy sterowania i regulacji 
ich wydajności, dają pewne możliwości zwiększenia sprawności bloku 

energetycznego jako całości.  
Również obszarem zagadnień, których analiza może przyczynić się do 

zwiększenia sprawności bloku energetycznego, są propozycje zmian struktur 

technologicznych obiegów termodynamicznych dużych bloków energetycznych. 

Analiza termodynamiczna i optymalizacja tego typu propozycji może przy- 
czynić się do oceny ich przydatności dla zwiększenia sprawności bloku 

energetycznego.  

2. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE  

Dla potrzeb analizy termodynamicznej i obliczeń optymalizacyjnych bloku 

energetycznego na parametry ultranadkrytyczne przyjęto układ cieplny bloku 
o schemacie przedstawionym na rys. 1. Charakterystycznym elementem tego 
układu jest napęd największego odbioru potrzeb własnych – pompy wody 
zasilającej kocioł (PWZ) oddzielną turbiną parową (TWZ). Turbina ta jest 

zasilana parą z tego samego upustu turbiny głównej co odgazowywacz. 
Układ tego typu jest powszechnie stosowany dla bloków energetycznych 
o mocach >300 MWe. Główną zaletą tego sposobu napędu PWZ jest możliwość 

regulacji jej wydajności poprzez zmianę prędkości obrotowej. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest układ dwóch PWZ pracujących równolegle i napędzanych 

silnikami elektrycznymi asynchronicznymi, a regulacja wydajności poprzez 

zmianę prędkości obrotowej odbywa się sprzęgłami hydrokinetycznymi 
lub przemiennikami częstotliwości. Układ taki (bez TWZ) będzie również 

analizowany w dalszej kolejności.  
Na rys.  2 przedstawiono rozkłady temperatur w schładzaczu 

i wymiennikach regeneracyjnych użytych w układzie cieplnym bloku 

energetycznego z zaznaczonymi charakterystycznymi różnicami temperatur.  
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Rys. 1. Podstawowy schemat układu cieplnego obiegu termodynamicznego bloku 

energetycznego na parametry ultranadkrytyczne: K – kocioł, TWP, TSP, TNP – wysoko-, 
średnio- i niskoprężne części turbiny, G – turbogenerator, SK – skraplacz, PSK – pompa 
skroplin, PWZ – pompa wody zasilającej, TWZ – turbina napędzająca PWZ, NP1..NP4 

– niskociśnieniowe podgrzewacze regeneracyjne, WP1..WP3 – wysokociśnieniowe 
podgrzewacze regeneracyjne, ODG – odgazowywacz, SCH – schładzacz pary, 

U1..U8 – upusty regeneracyjne, objaśnienia pozostałych symboli w tab. 1 

Fig. 1. Basic diagram of the thermal system power station on ultrasupercritical 
parameters: K – boiler, TWP, TSP, TNP – high-, medium- and low-pressure part 

of the turbine, G – turbogenerator, SK – condenser, PSK – condensate pump, 
PWZ – feedwater pump, TWZ – turbine driving PWZ, NP1 .. NP4 – low-pressure 

pre-heaters, WP1 .. WP3 – high-pressure pre-heaters, ODG – deaerator, 
SCH – desuper-heater, U1 .. U8 – regenerative extractions, explanation 

of the other symbols in the tab. 1 

W tab. 1 zestawiono przyjęte podstawowe parametry niezbędne do 

wykonania obliczeń obiegu cieplnego bloku energetycznego.  
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Rys. 2. Rozkłady temperatur w schładzaczu pary (a) oraz w wymiennikach 

regeneracyjnych (b) w funkcji przejętego strumienia ciepła Q, z zaznaczonymi 
charakterystycznymi różnicami temperatur (oznaczenia zgodnie z [4]), 

nt  – temperatura nasycenia 

Fig. 2. Changes of temperatures in desuper-heater (a) and in pre-heaters (b) as 
a function of the heat power Q, with marked characteristic temperature differences 

(symbols in conforming with [2.4]), tn – saturation temperature 

Tabela 1.  Podstawowe parametry urządzeń obiegu cieplnego bloku energetycznego 

Table 1. Basic parameters of devices of the thermal cicle of power station unit 

Parametr Symbol Wartość Jednostka 

moc elektryczna brutto (na zaciskach turbogeneratora) PTG 900 MW 

sprawność elektryczna turbogeneratora ηTGel 0,99 - 

sprawność mechaniczna turbogeneratora ηTGm 0,99 - 

ciśnienie pary świeżej na wyjściu z kotła pKp 35 MPa 

temperatura pary świeżej na wyjściu z kotła tKp 700 ºC 

ciśnienie pary wtórnie przegrzanej na wyjściu z kotła pKw <9 *) MPa 

temperatura pary wtórnie przegrzanej na wyjściu z kotła tKw 720 ºC 

temperatura wody zasilającej kocioł tWZ <320 *) ºC 

sprawność energetyczna kotła (węgiel kamienny, WB = 21 MJ/kg) ηK 0,95 - 

ciśnienie pary w skraplaczach turbin pSK 5 kPa 

sprawność wewnętrzna grup stopni części WP turbiny ηWPs 0,9 - 

sprawność wewnętrzna grup stopni części SP turbiny ηSPs 0,92 - 

sprawność wewnętrzna grup stopni części NP turbiny ηNPs 0,88 - 

sprawność wewnętrzna TWZ. ηTWZs 0,9 - 

sprawność mechaniczna turbin ηTm 0,99 - 

sprawność wewnętrzna pomp ηPs 0,86 - 

sprawność mechaniczna pomp ηPm 0,99 - 
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straty ciśnienia czynnika obiegowego w kotła ΔpKp 4,2 MPa 

straty ciśnienia pary w przegrzewaczu wtórnym ΔpKw 0,3 MPa 

względne straty ciśnienia w rurociągach parowych δp 0,02 - 

ciśnienia pary w upustach regeneracyjnych pU1..U8 
 *) MPa 

straty ciśnienia wody w niskoprężnych wym. reg. ΔpNPR 0,2 MPa 

straty ciśnienia wody w wysokoprężnych wym. reg.. ΔpWPR 0,4 MPa 

różnica temperatur na wejściu wysokoprężnego wym. reg. ΔtWPin
**) 10 K 

różnica temperatur na wyjściu wysokoprężnego wym. reg. ΔtWPout
**) 2 K 

różnica temperatur na wyjściu niskoprężnego wym. reg. ΔtNPout
**) 3 K 

przechłodzenie skroplin w niskoprężnym wymienniku reg. ΔtNPsub
**) 0 K 

różnica temperatur na wejściu schładzacza pary ΔtSCHin
**) >10 K 

*) – wartości ustalone podczas obliczeń optymalizacyjnych,  
**) – oznaczenia zgodne z rys. 2. 

3. ZADANIE OPTYMALIZACYJNE 

W ogólnym przypadku zadanie optymalizacyjne można sformułować, jako:  

    XXx,xfmax  0  (1) 

gdzie: )x(f  – funkcja celu (ocena jakości), 
x – zmienna decyzyjna, 

0X  – zbiór rozwiązań dopuszczalnych, 
X – przestrzeń rozwiązań, 

dla którego rozwiązaniem jest taka wartość zmiennej decyzyjnej x̂x  , która 

spełnia zależność (1).  
Dla potrzeb optymalizacji obiegu cieplnego bloku energetycznego, przyjęto 

jako: 
 funkcję celu )x(f  – sprawność energetyczną bloku brutto Bb :  

  
BB

TG
Bb Wm

P
x





  (2) 

gdzie: TGP  – moc elektryczna brutto, kW, 
Bm  – strumień masy paliwa, kg/s,  
BW  – wartość opałowa paliwa, kJ/kg.  

 zmienną decyzyjną x – zgodnie z rys. 1, wektor o składowych:  

  WZUUUUUUKwU t,p,p,p,p,p,p,p,px 8765431  (3) 

Ciśnienie 2Up  wynika pośrednio z ciśnienia Kwp  – KwU pp 2 . 
W uzasadnionych przypadkach można ustalić niektóre zmienne decyzyjne x 
i wówczas nie podlegają one procesowi optymalizacji;  
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 zbiór rozwiązań dopuszczalnych 0X  – dla przyjętych zmiennych 

decyzyjnych oraz dla obiegu cieplnego z nieregulowanymi upustami pary 
w turbinie (naturalny rozkład ciśnień i rozpływ czynnika termodynamicznego), 

kryteria możliwych ograniczeń mogą mieć charakter techniczny (możliwość 

wykonania urządzenia): 

 









maxWZWZmaxODGODGU

UUUUUUKwU

tt,ppp

pppppppp
X

4

8765431
0  (4) 

 przestrzeń rozwiązania X – na podstawie analizy znanych obiegów 

cieplnych bloków energetycznych o zbliżonych parametrach oraz w wyniku 

wstępnych obliczeń ustalono spodziewane zakresy zmian wartości zmiennych 

decyzyjnych, w których znajdują się wartości optymalne x̂ : 
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Sformułowane tutaj zadanie optymalizacyjne należy do dziedziny zadań 

nieliniowych. W programie IPSEpro-PSE istnieje możliwość rozwiązania takiego 

zadania z wykorzystaniem algorytmu genetycznego należącego do grupy 
algorytmów ewolucyjnych [1, 4].  

4. ANALIZA TERMODYNAMICZNA I OPTYMALIZACJA PODSTAWOWEGO 
UKŁADU CIEPLNEGO BLOKU ENERGETYCZNEGO 

Po wstępnym skonfigurowaniu obiegu cieplnego, dla przyjętych danych 

kilkakrotnie wykonano obliczenia optymalizacyjne. Uzyskane wyniki różniły się 

między sobą. Jest to zjawisko charakterystyczne dla optymalizacji algorytmami 

genetycznymi. Zauważono również, że algorytm optymalizacyjny wybiera jako 

optymalne wartości temperatury wody zasilającej bliżej górnej granicy 

przestrzeni rozwiązań maxWZWZ tt   co jest zgodne z oczekiwaniami – wzrost 
WZt  zwiększa sprawność obiegu. Jednak nadmierne zwiększenie WZt  prowadzi 

również do wzrostu ciśnienia w upustach U1 i U3, a więc również wzrostu 

różnicy między temperaturą pary z tych upustów, a temperaturą wody 

zasilającej do kotła. Dlatego też przyjęto Ct maxWZ  320 .  
Problem natury technicznej – możliwości wykonania urządzenia, 

można odnieść do odgazowywacza. Ze względu na rozmiary oraz bezpośredni 

montaż na zbiorniku wody zasilającej (średnica zbiornika >3 m), nie powinno 
się ustalać wartości ciśnienia w upuście pary zasilającej odgazowywacz 
jedynie na podstawie obliczeń termodynamicznych. Dlatego też przyjęto 

MPa,p maxODG 51 .  
Dla zilustrowania niepowtarzalności wyników optymalizacji w kolejnych 

uruchomieniach algorytmu genetycznego w tab. 2 przedstawiono dla kolejnych 
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9 „rozwiązań optymalnych” wartości składowych wektorów 91..x̂  oraz odpo-
wiadające im sprawności energetyczne bloku brutto Bb . W ostatniej kolumnie 
umieszczono wartości średniej arytmetycznej składowych wektorów 91..x̂  oraz 
obliczoną dla tych wartości sprawność energetyczną bloku brutto Bb   

Można zauważyć, że dla 9-ciu rozwiązań różnice w otrzymanych 

wartościach sprawności są nieznaczne (czwarte miejsce dziesiętne), natomiast 

wartości x̂  dla poszczególnych rozwiązań różnią się już dość istotnie. Z kolei 

dla średnich wartości temperatury i ciśnień sprawność energetyczna bloku 

brutto jest nieznacznie większa.  

Tabela 2.  Wartości 91..x̂  i sprawności Bb  oraz ich uśrednienie x̂  dla Ct maxWZ  320  

Table 2.  Values 91..x̂  and efficiencies Bb  and their average x̂  for Ct maxWZ  320  

 91..x̂  x̂  

 CtWZ   319,8 317,3 319,4 320,0 319,6 316,6 318,3 319,3 320,0 318,9 

c
iś

n
ie

n
ia

 p
a
ry

  
w

 u
pu

st
ac

h 
[M

P
a]

 

1 9,9384 10,300 9,8700 10,065 9,9042 9,6403 10,251 10,970 10,642 10,176 

Kwp  8,2375 7,4985 7,8739 8,1554 7,7067 7,7478 7,8739 7,6422 8,1906 7,8807 

3 4,2786 3,1408 4,4428 4,0674 4,3167 3,6510 3,6657 2,5836 3,5015 3,7387 

4 1,2405 1,1315 1,4687 1,2307 1,3905 1,0288 1,3314 1,0122 1,2454 1,2311 

5 0,4388 0,3591 0,4862 0,4505 0,4735 0,3450 0,4281 0,3332 0,5502 0,4294 

6 0,2109 0,1591 0,2242 0,2274 0,2260 0,1691 0,1903 0,1760 0,2353 0,2020 

7 0,1036 0,0766 0,1000 0,1070 0,0870 0,0744 0,0875 0,0885 0,0974 0,0913 

8 0,0303 0,0201 0,0247 0,0242 0,0215 0,0195 0,0225 0,0310 0,0251 0,0243 

Bb  0,4949 0,4951 0,4949 0,4951 0,4949 0,4950 0,4951 0,4949 0,4951 0,4952 

 
W celu określenia wpływu temperatury wody zasilającej WZt  na sprawność 

energetyczną bloku brutto Bb  (2), przyjęto Ct maxWZ  310 i przeprowadzono 
cykl obliczeń optymalizacyjnych. W tab. 3 zamieszczono końcowe wyniki 

obliczeń. 

Tabela 3. Wartości uśrednione x̂  i sprawność Bb  dla Ct maxWZ  310  

Table 3.  Average values x̂  and efficiency Bb  for Ct maxWZ  310  

 
 C

tWZ


 

ciśnienia pary w upustach [MPa] 
Bb  

1 Kwp  3 4 5 6 7 8 

x̂  309,5 9,131 7,429 3,306 1,232 0,4074 0,1924 0,0854 0,0239 0,4942 

Analizując wyniki obliczeń (tab. 2 i tab. 3) można stwierdzić, że dla 

badanego obiegu cieplnego zmniejszenie temperatury wody zasilającej kocioł 
o KtWZ 10  powoduje obniżenie sprawności energetycznej bloku brutto 
o .%pkt,Bb 10 , a jednocześnie również obniżenie ciśnień pary w upustach 

turbiny.  
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W analizowanym obiegu cieplnym turbina pomocnicza TWZ napędzająca 

pompę wody zasilającej jest zasilana parą z upustu turbiny głównej, a jej 

skropliny są odprowadzane do obiegu podstawowego. Stanowi ona więc 

element całkowicie zintegrowany z głównym obiegiem. Dlatego też należy się 

spodziewać, że jej sprawność wewnętrzna będzie miała wpływ na sprawność 

energetyczną bloku brutto. W celu określenia wpływu sprawności TWZs  na 
sprawność Bb , z jednoczesnym optymalnym doborem parametrów obiegu, 
przeprowadzono cykl obliczeń optymalizacyjnych. W tab. 4 zamieszczono 
końcowe wyniki obliczeń.  

Tabela 4.  Wartości uśrednione x̂  i sprawność Bb  dla 850,TWZs   

Table 4. Average values x̂  and efficiency Bb  for 850,TWZs   

 
 C

tWZ


 

ciśnienia pary w upustach [MPa] 
Bb  

1 Kwp  3 4 5 6 7 8 

x̂  319,3 10,43 8,019 3,504 1,20 0,4269 0,1969 0,0868 0,0239 0,4942 

Analizując wyniki obliczeń (tab. 2 i tab. 4) można stwierdzić, że dla 

badanego obiegu cieplnego zmniejszenie sprawności wewnętrznej turbiny 

pomocniczej TWZ o %.pktTWZs 5  powoduje obniżenie sprawności 

energetycznej bloku brutto o %.pkt,Bb 10 .  

5. ANALIZA TERMODYNAMICZNA I OPTYMALIZACJA UKŁADU 

CIEPLNEGO BLOKU ENERGETYCZNEGO Z ELEKTROPOMPĄ 

Układy cieplne bloków energetycznych z pompą wody zasilającej 

(największy odbiór potrzeb własnych) napędzaną silnikiem elektrycznym 

zasilanym z sieci średniego napięcia (6 kV) były powszechnie stosowane 
w blokach o mocach <300 MWe. Najczęściej układ taki jest wyposażony w trzy 
o jednakowej, 50% wydajności, tzw. elektropompy, z których dwie pracują 

w sposób ciągły, a trzecia jest w rezerwie. Przykładowo dla bloku o mocy 

200 MWe moc każdej elektropompy wynosi ok. 3 MWe. Regulacja wydajności 

pomp odbywa się, w niewielkim zakresie poprzez dławienie, a w szerszym 
zakresie poprzez zmianę prędkości obrotowej.  

Stosowanie w napędach potrzeb własnych klatkowych silników 

indukcyjnych powoduje, że do zmiany prędkości obrotowej pomp były 

powszechnie stosowane sprzęgła hydrokinetyczne. Zastosowanie prze-
mienników częstotliwości było kłopotliwe ze względu na ograniczone możliwości 

(wysokie napięcie i duże prądy) półprzewodnikowych przyrządów mocy. 

Intensywny rozwój energoelektroniki spowodował gwałtowny rozwój wszelkiego 

rodzaju przemienników częstotliwości i umożliwił ich zastosowanie w napędach 

średniego napięcia. Należy również podkreślić, że znaczny, kilku procentowy 

wzrost sprawności dużych silników elektrycznych powoduje coraz większe 

zainteresowanie tego typu napędami przez zawodową energetykę. Mogą być 

realizowane różne konfiguracje układów zasilania wodą kotłów energetycznych, 
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np. z trzema silnikami elektrycznymi i z jednym przełączalnym przemiennikiem 

częstotliwości. Układy takie nie są jeszcze powszechnie stosowane w dużych 

blokach energetycznych (900 MW), ale należy się spodziewać, że w niedalekiej 

przyszłości mogą zacząć skutecznie konkurować z „klasycznym” napędem 

turbinowym (rys. 1).  
Dla obiegu cieplnego, w którym napęd pompy wody zasilające turbiną 

zastąpiono silnikiem elektrycznym wykonano cykl obliczeń optymalizacyjnych, 

podobny jak dla układu z rys. 1, a wartości uśrednione x̂  zamieszczono 
w tab. 5. 

Tabela 5.  Wartości uśrednione  x̂  i sprawność Bb  dla układu cieplnego 
z elektropompą 

Table 5.  Average values x̂  and efficiency Bb  for the thermal system 
with electropump 

 
 C

tWZ


 

ciśnienia pary w upustach [MPa] 
Bb  

1 Kwp  2 4 5 6 7 8 

x̂  318,7 10,43 8,240 3,644 1,352 0,4383 0,2035 0,08892 0,02473 0,5128 

Zdecydowanie wyższa sprawność bloku brutto układu cieplnego 

z elektropompą wiąże się oczywiście z faktem zastąpienia turbiny napędzającej 

pompę wody zasilającej (PWZ), silnikiem elektrycznym zasilanym z rozdzielni 

potrzeb własnych bloku. Dlatego też nie należy bezpośrednio porównywać 

sprawności brutto układów cieplnych z turbopompą (rys. 1) i elektropompą. Próba 

takiego porównania będzie przeprowadzona w końcowej części artykułu.  

6. ANALIZA TERMODYNAMICZNA I OPTYMALIZACJA UKŁADU 

CIEPLNEGO BLOKU ENERGETYCZNEGO BEZ UPUSTÓW 
W CZĘŚCI TSP 

Spośród różnych propozycji modyfikacji układów cieplnych dużych bloków 

energetycznych [7] na szczególną uwagę zasługuje układ, w którym 

zrezygnowano całkowicie z upustów regeneracyjnych w części średnioprężnej 

turbiny, a w zamian przeniesiono je do dodatkowej (pomocniczej) turbiny 
o takiej samej liczbie upustów, która jednocześnie napędza pompę wody 

zasilającej, a ewentualny naddatek mocy odprowadza do systemu 
elektroenergetycznego [2]. Na rys. 3 przedstawiono schemat takiego układu 

cieplnego.  
Podstawową zaletą układu przedstawionego na rys. 3 w stosunku do układu 

z rys. 1 jest istotne obniżenie temperatury pary przegrzanej doprowadzonej do 

podgrzewaczy regeneracyjnych: WP1 i NP4 oraz do odgazowywacza ODG. 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pewien strumień pary, który popłynie 

przez TWZ nie wykona pracy w części średnioprężnej turbiny głównej (TSP), 

która z reguły ma największą sprawność wewnętrzną ze wszystkich grup stopni 

turbinowych (tab. 1).  
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Rys. 3. Schemat układu cieplnego bloku energetycznego na parametry 

ultranadkrytyczne bez upustów w części SP turbiny: PGWZ – dodatkowy turbogenerator 
napędzany turbiną TWZ (pozostałe oznaczenia jak na rys. 1) 

Rys. 3. Diagram of the thermal system of power station unit on ultrasupercritical 
parameters: without extractions in medium-pressure part of the turbine: 

PGWZ – additional turbogenerator driven with the turbine TWZ (other symbols on fig. 1) 

Dla obiegu cieplnego z rys. 3 wykonano cykl obliczeń optymalizacyjnych, 

a wartości uśrednione x̂  zamieszczono w tab. 6.  

Tabela 6. Wartości uśrednione x̂  i sprawność dla układu cieplnego z rys. 3 

Tabela 6. Average values x̂  and efficiency Bb  for the thermal system from fig. 3 

 
 C

tWZ


 

ciśnienia pary w upustach [MPa] 
Bb  

1 Kwp  3 4 5 TSPp  6 7 8 

x̂  319,2 11.63 7,116 4,0 1,483 0,6373 0,5198 0,2329 0,09050 0,02328 0,4915 

Analizując wyniki obliczeń (tab. 2 i tab. 6) można stwierdzić, że układ 

cieplny z rys. 3 ma niższą sprawności energetyczną bloku brutto 

o %.pkt,Bb 370 . Jest to stosunkowo duży ubytek, który może się jeszcze 

powiększyć gdy sprawność wewnętrzna turbiny TWZ 90,TWZs  .  
Układ cieplny z rys. 3 ma jednak również pewne zalety. Brak 

upustów w części średnioprężnej turbiny głównej, pracującej w najwyższych 

temperaturach na wlocie, upraszcza ją konstrukcyjnie, a jednocześnie poprawia 

warunki wymiany ciepła w podgrzewaczach regeneracyjnych. Istotnie zmniejsza 

różnice między temperaturami pary przegrzanej zasilającej podgrzewacze 
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regeneracyjne, a temperaturą wody na wyjściu z podgrzewaczy. Na rys. 4 
porównano maksymalne spiętrzenia temperatur podgrzewaczy regeneracyjnych, 
dla układów cieplnych z: turbopompą (rys. 1), z elektropompą i bez upustów 

w TSP (rys. 4).  

 
Rys. 4. Porównanie wartości różnic temperatur: Δts = tpin – twout (rys. 2), dla układów 

cieplnych: I – z turbopompą, II – z elektropompą, III – bez upustów w TSP,  
U1..8 – kolejne upusty 

Rys. 4. The comparison of the values of temperature differences: Δts = tpin – twout (fig. 2), 
for thermal systems: I – with turbopump, II – with the electropump, III – without 

extractions in TSP, U1..8 – extractions 

Należy zaznaczyć, że bardzo duże spiętrzenia temperatur wymiennika 

regeneracyjnego zasilanego parą z upustu U3 w układach z turbopompą 

i elektropompą ( Kts 350 ), dzielą się na SCH i WP1. Natomiast 
układy te charakteryzują się również dużymi spiętrzeniami temperatury 
w odgazowywaczu zasilanym z upustu U4 ( Kts 220 ).  

Kolejną korzyścią jaką można uzyskać z zastosowania układu cieplnego 

bez upustów w TSP jest możliwość wykorzystania generatora synchronicznego 

GWZ w pracy silnikowej do napędu pompy wody PWZ podczas rozruchów, 

odstawień lub w stanach częściowego obciążenia bloku, gdy z powodów 

eksploatacyjnych turbina TWZ nie może pracować. Oczywiście niezbędne jest 

w takiej sytuacji odsprzęglenie turbiny TWZ od pompy PWZ.  

7. PODSUMOWANIE 

Jako kryterium jakości (1), dla analizy termodynamicznej i optymalizacyjnej 

przyjęto osiągnięcie maksymalnej wartości sprawności brutto bloku 

energetycznego (2). Parametrami układu cieplnego bloku energetycznego były 

ciśnienia w upustach turbiny ( 81..Up ), ciśnienie wtórnego przegrzewu ( Kwp ) 
oraz temperatura wody zasilającej do kotła ( WZt ). Analizując wyniki obliczeń 
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można stwierdzić, że w dalszych obliczeniach i analizach temperaturę wody 

zasilającej do kotła jako zmienną decyzyjną można pominąć i przyjąć ją jako 

wielkość stało. Oddzielnym problemem jest ustalenie jaka ma być wartość tej 

temperatury. Ogólnie należy stwierdzić, że wzrost WZt  wiąże się ze wzrostem 

ciśnień pary w upustach zasilających wysokociśnieniowe podgrzewacze 

regeneracyjne WP1..3, jak również odgazowywacz. W przeprowadzonej 

analizie założono CtWZ  320 . W literaturze [6] można znaleźć propozycje 

zwiększenia tej temperatury do CtWZ  340 .  
Pewnym problemem, dość trudnym do rozstrzygnięcia, jest przyjęcie 

w podgrzewaczach regeneracyjnych wartości spiętrzeń temperatur ( int , outt , 

subt  – rys. 2), które stanowią pewnego rodzaju „przełożenie” ciśnienia pary 

upustowej Up  na WZt . Należałoby również rozpatrzyć możliwość zastosowania 

podgrzewaczy regeneracyjnych z podgrzewem wody do temperatury wyższej od 

temperatury nasycenia ( 0outt ).  
Przyjęcie w analizach termodynamicznych i optymalizacyjnych jako 

kryterium jakości Bb  powoduje pewne problemy w porównywaniu 

poszczególnych układów cieplnych ze sobą. Właściwsza, dla oceny jakości 

wydaje się sprawność netto bloku energetycznego, zdefiniowana zależnością: 

 
B

PWGWZTG
Bn

Q

PPP



  (6) 

gdzie: PWP  – moc potrzeb własnych, MWe, 
GWZP  – dodatkowa moc wygenerowana w układzie, MWe, 

BBB WmQ   – strumień energii dostarczonej do kotła w paliwie (2), MWt. 

Dla układów cieplnych z turbopompą i elektropompą GWZP  = 0 MWe. 
Określenie mocy potrzeb własnych bloku energetycznego bez modelu kotła 

energetycznego z układem paliwo-powietrze-spaliny jest w zasadzie 
niemożliwe. Niekiedy przyjmuje się w przybliżonych obliczeniach, że dla układu 

cieplnego bloku z elektropompą 0750,P/P TGPW  . Są to jednak bardzo 

szacunkowe założenia i przy różnicach sprawności układów cieplnych na 

poziomie 0,1 pkt.% mogą wypaczać końcowy wynik. Dlatego też dla 

przeprowadzanej tutaj analizy przyjęto, że moc potrzeb własnych można 

podzielić na dwa składniki, zgodnie z zależnością:  

 PWTPWKPW PPP   (7) 

gdzie: PWKP – moc potrzeb własnych kotła, MWe, 
PWTP – moc potrzeb własnych turbiny i turbogeneratora, MWe. 

Przy takim założeniu można określić sprawność obiegu cieplnego bloku 

netto, jako: 

 
B

PWTGWZTG
OBn

Q

PPP



  (8) 
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Z kolei na potrzeby własne turbiny i turbogeneratora składają się głównie 

napędy pomp: wody zasilającej (PWZ), wody chłodzącej (PCH) i skroplin (PSK). 

Moc pozostałych odbiorów można przyjąć na poziomie ok. 0,2 MWe. Tak więc: 

 PPPPP PSKPCHPWZPWT   (9) 

gdzie: PSKPCHPWZ P,P,P – moc elektryczna napędów PWZ, PCH, PSK, MWe, 
 P – moc elektryczna pozostałych odbiorów, MWe,P 20 . 

W analogiczny sposób można określić odniesione tylko do części 

turbinowej jednostkowe zużycie węgla OBnb : 

 
B

PWTGWZTG
OBn m

PPP
b




  (10) 

Strumień energii w paliwie doprowadzonym do kotła BQ  oraz moce 
elektryczne napędów głównych pomp były obliczane podczas analiz 

optymalizacyjnych.  
W tab. 7 zestawiono wszystkie niezbędne dane, jak również spodziewane 

wartości strumieni węgla Bm  o wartości opałowej kg/MJWB 21  zużytego 

przez bloki energetyczne pracujące z poszczególnymi obiegami cieplnymi.  

Tabela 7.  Porównanie sprawności OBn  i jednostkowego zużycia węgla OBnb  

dla trzech obiegów 

    Table 7. The comparison of the efficiency OBn  and consumption per unit 

of coal OBnb  for three thermal systems 

RODZAJ OBIEGU BQ  Bm  Bb  PWTP  OBn  OBnb  

MWt kg/s - MWe - kg/kWh 

z turbopompą 1817,5 86,55 0,4952 8,01 0,4908 0,3493 

z elektropompą 1755,2 83,58 0,5128 39,49 0,4903 0,3497 

bez upustów w TSP 1836,7 87,46 0,4915 9,29 0,4864 0,3535 

Dla tak przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że pod względem 

sprawności energetycznej i jednostkowego zużycia paliwa różnice między 

obiegami cieplnymi bloków energetycznych z turbopompą i elektropompą są 

pomijalnie małe, natomiast dla układu bez upustów w TSP są wyraźnie gorsze.  

Przedstawione wyniki uzyskano w badaniach współfinansowanych przez 

NCN w ramach umowy 3293/B/T02/2010/38. 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA UKŁADÓW ORC Z CZYNNIKAMI 
ROBOCZYMI Z GRUPY CZYNNIKÓW SUCHYCH I MOKRYCH 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z TURBINĄ GAZOWĄ  
 

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiona została analiza 
porównawcza układów ORC z suchymi i mokrymi czynnikami roboczymi.  
Do analizowanych układów ORC doprowadzana jest energia ze strumienia 
spalin opuszczających układ turbiny gazowej.  Spaliny te po opuszczeniu 
turbiny gazowej kierowane są do wymienników układu ORC,  w których 
następuje przekazywanie energii do czynnika obiegowego. Na podstawie 
mocy i sprawności analizowanych układów przeprowadzono analizę 
porównawczą układów ORC z czynnikami suchymi oraz mokrymi. 

Słowa kluczowe: siłownia ORC, czynniki organiczne, turbina gazowa. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ORC SYSTEMS 
(WITH DRY AND WET WORKING FLUIDS) 

COOPERATING WITH GAS TURBINE 
 

Abstract: In this paper is presented a comparative analysis of ORC 
systems with dry and wet working fluids. The analysed ORC systems are 
supplied by energy from the exhaust gases leaving the gas turbine. These 
exhaust gases  after leaving the gas turbine are directed to the heat 
exchangers of the ORC system, in which energy is transferred to working 
fluid. On the basis of the power and efficiency of the analyzed systems 
were carried out the comparative analysis of ORC power plants with dry 
and wet working fluids. 

Keywords: ORC power plant, organic fluid, gas turbine. 

1. WPROWADZENIE 

Analizowane w niniejszej pracy zagadnienie jest klasycznym przykładem 
wykorzystania odpadowego strumienia energii do celów energetycznych. W tym 
przypadku strumieniem tej energii jest strumień spalin opuszczających turbinę 
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gazową, a układem, w którym ta energia jest wykorzystywana jest układ ORC. 
W układach turbin gazowych w praktyce stosowane są podobne rozwiązania, 
ale zamiast układów ORC wykorzystywane są klasyczne układy parowe (z wodą 
jako czynnikiem obiegowym) [2].  

Układy ORC są to siłownie, w których realizowany jest obieg C-R 
(Clausiusa-Rankine’a), ale czynnikiem roboczym zamiast wody są czynniki 
organiczne. Własności tych czynników pozwalają na realizację obiegu C-R przy 
znacznie niższych temperaturach górnego źródła ciepła od temperatury źródła 
dla układów z wodą, jako czynnikiem obiegowym. Informacje na temat 
czynników stosowanych w układach ORC można znaleźć między innymi 
w pracach [1, 3]. 

2. SUCHE I MOKRE CZYNNIKI ORGANICZNE 

Tak, jak wspomniano we wcześniejszym rozdziale w układach  siłowni ORC 
wykorzystywane są zamiast wody organiczne czynniki obiegowe. Czynniki te 
można podzielić na dwie grupy: tak zwane czynniki suche oraz czynniki mokre. 

Taki podział czynników wynika z przebiegu krzywych nasycenia w układzie 
współrzędnych T-s, a dokładniej rzecz biorąc z nachylenia krzywej x = 1 
(krzywej odpowiadającej parze nasyconej suchej). Na rysunku 1 przedstawiono 
dwa przykładowe przebiegi krzywych nasycenia dla czynnika nalężącego 
do grupy czynników suchych – rysunek 1 a, oraz czynnika należącego do 
grupy czynników mokrych – rysunek 1 b. Na wykresach tych dodatkowo 
przedstawiono przebieg przemian realizowanych w obiegach ORC. 

 

 
Rys. 1.  Kształt krzywych nasycenia oraz przebieg przemian w obiegu ORC: 

a) dla czynnika suchego, b) dla czynnika mokrego 

Fig. 1. The shape of the saturation curves and thermodynamic processes 
in the ORC cycle: a) for dry working fluid, b) for wet working fluid 

Z kształtu przedstawionych krzywych wynika, że dla czynników suchych 
proces rozprężania pary nasyconej suchej przebiega w obszarze pary 
przegrzanej. Zatem koniec procesu rozprężania w turbinie, w przypadku 
czynników roboczych z grupy czynników suchych będzie zawsze zlokalizowany 
w obszarze pary przegrzanej. Z tego powodu dla tych czynników obiegowych 
nie występuje problem z erozją łopatek turbiny spowodowaną kropelkami 
czynnika. 
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Odmienna sytuacja jest w przypadku czynników mokrych, dla których 
rozprężanie pary nasyconej suchej przebieg w obszarze pary mokrej, w wyniku 
czego w trakcie rozprężania część pary ulega wykropleniu. Jest to zjawisko 
niekorzystnie wpływające na trwałość łopatek turbin. Z tego względu należy 
zadbać o to, żeby stopień suchości pary na końcu rozprężania nie był zbyt niski. 
W celu zwiększenia stopnia suchości pary mokrej na końcu rozprężania, 
w przypadku stosowania czynników mokrych, do których należy również woda, 
konieczne jest przegrzewanie pary tego czynnika przed skierowaniem jej do 
turbiny. 

3. OPIS UKŁADÓW 

 Do analizowanych układów ORC doprowadzana jest energia ze strumienia 
spalin opuszczających układ turbiny gazowej.  Spaliny te po opuszczeniu turbiny 
gazowej kierowane są do wymienników ciepła układu ORC, w których następuje 
przekazywanie energii tych spalin do czynnika obiegowego. W zależności od 
rodzaju  czynnika roboczego (suchy lub mokry) w układach ORC zastosowane 
są różne rozwiązania. W przypadku czynników suchych para doprowadzana do 
turbiny jest parą nasyconą suchą, natomiast w przypadku czynników mokrych 
para doprowadzana do turbiny jest parą przegrzaną. W obu przypadkach 
(zarówno dla czynników suchych, jak i mokrych) założono taką samą 
temperaturę pary na dopływie do turbiny oraz zastosowano cyrkulację spalin. 
Cyrkulacja  spalin powoduje zwiększenie strumienia spalin przepływających 
przez wymienniki układu ORC oraz jednocześnie powoduje zmniejszenie 
temperatury tych spalin. W poniższych podrozdziałach pracy przedstawiono 
schematy oraz szczegółowo opisano analizowane układy. 

3.1. Układ z czynnikiem suchym 

Pierwszy z rozpatrywanych układów to sprzężony cieplnie  z zespołem 
turbiny gazowej układ ORC z podkrytycznym obiegiem Clausiusa-Rankine’a  
(C-R) z tak zwanym suchym czynnikiem roboczym. Zastosowanie suchego 
czynnika roboczego powoduje, że w układzie ORC nie ma konieczności 
przegrzewania pary tego czynnika.  

Jak przedstawiono na rysunku 2 w skład układu ORC, oprócz 
turbogeneratora 1, skraplacza 2 i pompy obiegowej 3, wchodzą dwa wymienniki 
ciepła (podgrzewacz 4 i parowacz 5). 

Spaliny z układu turbiny gazowej 7 w pierwszej kolejności kierowane są do 
parowacza 5 układu ORC, w którym następuje odparowanie czynnika 
organicznego. Następnie spaliny, po opuszczeniu parowacza 5, kierowane są 
drugiego wymiennika ciepła, czyli podgrzewacza 4. W podgrzewaczu tym 
skroplony czynnik organiczny podgrzewany jest do temperatury nasycenia. 
Po opuszczeniu podgrzewacza 4 spaliny kierowane są do atmosfery przez 
układ odprowadzania spalin 8. Część strumienia spalin bezpośrednio zza 
pogrzewacza kierowana jest ponownie przed parowacz do węzła A, gdzie 
miesza się ze strumieniem spalin doprowadzanym z układu turbiny gazowej. 
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Rys. 2.  Schemat analizowanego układu turbiny gazowej sprzężonej z układem ORC 

z suchym czynnikiem roboczym przy zastosowaniu recyrkulacji spalin 

Fig. 2. Schema of the gas turbine power plant coupled with ORC system, 
with recirculation of the exhaust gases (for dry working fluids) 

W obiegu C-R układu ORC czynnik organiczny po podgrzaniu 
i odparowaniu w postaci pary nasyconej suchej kierowany jest 
do turbogeneratora 1. W turbogeneratorze następuje rozprężanie tej pary do 
ciśnienia odpowiadającego temperaturze skraplania. Następnie za pomocą 
pompy obiegowej 3 czynnik ponownie jest przetłaczany do podgrzewacza 4 
i dalej do parowacza 5. 

3.2. Układ z czynnikiem mokrym 

W drugim analizowanym układzie również zastosowano podkrytyczny obieg 
C-R w układzie ORC, do którego doprowadzane jest ciepło ze spalin 
opuszczających zespół turbiny gazowej 7.  

 
Rys. 3.  Schemat analizowanego układu turbiny gazowej sprzężonej z układem ORC 

z mokrym czynnikiem roboczym przy zastosowaniu recyrkulacji spalin 

Fig. 3. Schema of the gas turbine power plant coupled with ORC system, 
with recirculation of the exhaust gases (for wet working fluids) 

W odróżnieniu od pierwszego układu, w tym układzie zastosowano jako 
czynniki robocze tak zwane czynniki mokre. Z przedstawionej wcześniej analizy 
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czynników wynika, że w przypadku tych czynników zachodzi konieczność 
przegrzewania pary przed skierowaniem jej do turbiny. Z tego względu, tak jak 
to przedstawiono na rysunku 3, w siłowni ORC znajdują się trzy wymienniki 
ciepła: podgrzewacz 4, parowacz 5 i przegrzewacz 6. 

Jak wynika ze schematu przedstawionego na rysunku 3, spaliny z układu 
turbiny gazowej 7 kierowane są do przegrzewacza pary 6, a następnie do 
parowacza 5. Z parowacza 5 spaliny doprowadzane są do trzeciego wymiennika 
ciepła, czyli podgrzewacza 4. Z podgrzewacza spaliny, podobnie jak 
w pierwszym układzie, kierowane są do komina 8 i częściowo zawracane 
przed przegrzewacz. 

Czynnik mokry obiegu ORC za pomocą pomy obiegowej 3 kierowany jest 
do podgrzewacza 4, w którym w wyniku podgrzania osiąga temperaturę 
nasycenia. Następnie ciecz czynnika organicznego w stanie nasycenia 
doprowadzana jest do parowacza 5, z którego, po odparowaniu, w postaci pary 
nasyconej suchej w dalszej kolejności kierowana jest do przegrzewacza 6. 
W przegrzewaczu następuje proces izobarycznego przegrzania pary, która to 
następnie kierowana jest do turbogeneratora 1. Po rozprężeniu para 
z turbogeneratora odprowadzana jest do skraplacza, z którego za pomocą 
pompy obiegowej 3 ponownie kierowana jest do podgrzewacza 4.  

4. METODYKA OBLICZEŃ 

W niniejszym punkcie pracy przedstawiono metodykę obliczeń dla dwóch 
analizowanych układów ORC sprzężonych cieplnie z układem turbiny gazowej. 
Wprowadzone oznaczenia na schematach układów (rysunek 2 i 3) dobrano 
w taki sposób, że przedstawiona metodyka obliczeń jest uniwersalna tzn. słuszna 
zarówno dla układów ORC z czynnikiem roboczym z grupy czynników suchych, 
jak i dla układu ORC z czynnikiem roboczym z grupy czynników mokrych. 

Zastosowanie cyrkulacji spalin powoduje, że w  celu określenia 
podstawowych parametrów pracy analizowanych układu ORC w pierwszej 
kolejności należy wyznaczyć temperaturę spalin 2sT  doprowadzanych do 
pierwszego wymiennika ciepła. Temperaturę tą wyznaczono na podstawie 
równania bilansu energii węzła „A” (zaznaczonego na rysunkach 2 i 3), w którym 
mieszają się dwa strumienie spalin: strumień spalin opuszczających turbinę 

gazową sm oraz strumień spalin sm  zawracanych zza podgrzewacza. 
Równanie bilansu energii węzła „A” przyjmuje następującą postać (przy 
pominięciu strat energii do otoczenia): 

   2spsss5spss1spss TcmmTcmTcm      (1) 

Zakładając, że ciepło właściwe spalin psc  nie zależy od temperatury 

z powyższego równania bilansu energii  wyznaczono temperaturę 2sT : 

 
s

5ss1s
2s Z1

TZT
T




   (2) 
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Do zależności (2) wprowadzono współczynnik cyrkulacji spalin sZ , 
który zdefiniowano, jako stosunek strumienia spalin zawracanych zza 

podgrzewacza sm  do strumienia spalin opuszczających turbinę gazową sm : 

 
s

s
s m

m
Z




   (3) 

Strumień ciepła odbieranego od spalin we wszystkich wymiennikach ciepła 
układu ORC (zarówno z suchym jak i mokrym czynnikiem roboczym) określono 
z następującej zależności:  

    5s2spssss TTcZ1mQ     (4) 

Strumień ciepła doprowadzonego do czynnika roboczego obiegu ORC 
we wszystkich wymiennikach ciepła określono z następującej zależności:  

  s41cc hhmQ     (5) 

Równania bilansu energii wszystkich wymienników ciepła (przy zaniechaniu 
strat ciepła do otoczenia) przyjmuje następującą postać:  

     1c5spssss4c2spsss hmTcmmhmTcmm      (6) 

Masowy strumień czynnika organicznego w obiegu ORC określono na 
podstawie powyższego równania bilansu energii oraz po uwzględnieniu 
zależności (3) z następującego wzoru:  

 
   

s41

5s2spsss
c hh

TTcZ1m
m







   (7) 

Temperaturę spalin za przegrzewaczem 3sT  w układzie ORC z mokrym 

czynnikiem roboczym wyznaczono wykorzystując przekształcone równanie 
bilansu energii dla przegrzewacza (przy pominięciu strat ciepła do otoczenia):  

 
 
  psss

61c
2s3s cZ1m

hhm
TT








  (8) 

Na podstawie równania bilansu energii parowacza (układ ORC z mokrym 

czynnikiem roboczym) wyznaczono temperaturę spalin 4sT  pomiędzy 

parowaczem a podgrzewaczem: 
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 (9) 
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 W przypadku układu ORC z suchym czynnikiem roboczym temperaturę 

spalin 4sT  pomiędzy parowaczem a podgrzewaczem wyznaczono na podstawie 
równania bilansu energii parowacza: 

 
 
  psss

51c
2s4s cZ1m

hhm
TT








 (10) 

Strumień ciepła wyprowadzanego w skraplaczu obiegu ORC dla obu 
układów określono z zależności : 

  3s2cw hhmQ    (11) 

Moc obiegu Clausiusa-Rankine’a w układzie ORC określono z 
uwzględnieniem pracy pompowania czynnika roboczego z poniższej zależności: 

     3s4s21cRCcRC hhhhmlmN  
   (12) 

Sprawność termiczną obiegu organicznego określono następująco: 
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   (14) 

Moc elektryczną siłowni ORC wyznaczono według następującej zależności: 

 RCgmicel NN     (15) 

gdzie: sprawność wewnętrzna turbiny 0,80i , sprawność mechaniczna 

turbiny 0,98m , sprawność elektryczna generatora 0,97g  [6]. 

Całkowita moc elektryczna układu określona została jako suma mocy 
elektrycznej turbiny gazowej i mocy elektrycznej  generowanej w obiegu ORC: 

 zelcelel NNN    (16) 

Sprawność produkcji energii elektrycznej układu sprzężonego (zespół 
turbiny gazowej + siłownia ORC) określono według zależności: 
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zelcel
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   (17) 

5. WYNIKI ANALIZY 

W analizie wykorzystano dane dotyczące turbiny gazowej dostępnej 
w ofercie komercyjnej jednego z producentów [4]. Według tych danych 
parametry turbiny są następujące: moc elektryczna 5,25 MW, sprawność 30,5%, 
paliwo: gaz ziemny, strumień spalin 20,8 kg/s, temperatura wylotowa spalin 
530°C, strumień energii doprowadzanej do turbiny gazowej wynosi  17,21 MW. 
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Zgodnie z założeniami przyjęto, że w układach zastosowano zawracanie 
spalin zza podgrzewacza przed pierwszy wymiennik układu ORC, a wartość 

współczynnika zawracania przyjęto na poziomie 5,Zs 0 . Przyjęcie 

takiej wartość współczynnika zawracania sZ , przy temperaturze spalin 

odprowadzanych do atmosfery równej C1005sT , powoduje, że temperatura 

spalin doprowadzanych do układu ORC wynosi C386,72sT . 
W analizie uwzględniono dwa czynniki z grupy czynników suchych i jeden 

czynnik z grupy czynników mokrych. Czynniki dobrano tak, aby można była 
porównać efektywność pracy analizowanych układów przy takich samych 
temperaturach pary doprowadzanej do turbogeneratora. 

W analizie uwzględniono następujące czynniki: 
 MD2M (czynnik suchy) o następujących parametrach 

krytycznych: MPa 1,227   C,326,25  KK pT , 

 toluen (czynnik suchy): MPa 4,126   C,318,60  KK pT , 

 metanol (czynnik mokry): MPa 8,103   C,239,45  KK pT , 
Wyniki przeprowadzonej analizy, dotyczącej dwóch powyżej opisanych 

układów, przedstawiono w poniższych tabelach. 
W tabelach 1 i 2 przedstawiono parametry termiczne i kaloryczne trzech 

analizowanych czynników w charakterystycznych punktach układu. Punkty te 
zostały oznaczone następująco: 1, 2s, 3, 4s, 5 oraz 6 dla układu z czynnikiem 
mokrym. Punkty te zostały odpowiednio naniesione na schematy przedstawione 
na rysunkach 2 i 3. 

Tabela 1. Wartości parametrów termicznych w poszczególnych punktach 
charakterystycznych obiegu ORC (dla czynnika MD2M i toluenu) 

Table 1. Values of thermal parameters at individual characteristic points of the ORC 
(for MD2M and toluene) 

Czynnik 
Charakterystyczny punkt obiegu 

1 2s 3 4s 5 
 T h T h T h T h T h 
 °C kJ/kg °C kJ/kg °C kJ/kg °C kJ/kg °C kJ/kg 

MD2M 

295,0 293,3 215,8 171,0 30,0 -302,7 30,19 -301,8 295,0 221,0 

290,0 285,9 212,6 165,3 0,0 -302,7 30,17 -301,9 290,0 209,1 

285,0 278,2 209,3 159,4 30,2 -302,7 30,16 -302,0 285,0 197,3 

280,0 270,4 205,9 153,4 30,2 -302,7 30,15 -302,0 280,0 185,6 

Toluen 

295,0 599,9 104,5 356,6 30,0 -149,7 30,68 -146,1 295,0 451,2 
290,0 596,8 103,8 355,7 30,0 -149,7 30,64 -146,3 290,0 435,4 
285,0 592,9 102,9 354,3 30,0 -149,7 30,60 -146,6 285,0 420,0 
280,0 588,4 101,7 352,6 30,0 -149,7 30,56 -146,8 280,0 405,1 
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Tabela 2. Wartości parametrów termicznych w poszczególnych punktach 
charakterystycznych obiegu ORC (dla metanolu) 

Table 2. Values of thermal parameters at individual characteristic points of the ORC 
(for methanol) 

Charakterystyczny punkt obiegu 

1 2s 3 4s 5 6 

T h T h T h T h T h T h 

°C kJ/kg °C kJ/kg °C kJ/kg °C kJ/kg °C kJ/kg °C kJ/kg 

295,0 1442,7 30,0 928,1 30,0 -92,8 31,03 -85,5 220,0 609,7 220,0 1077,7 

290,0 1426,7 30,0 919,6 30,0 -92,8 31,03 -85,5 220,0 609,7 220,0 1077,7 

285,0 1410,4 30,0 910,8 30,0 -92,8 31,03 -85,5 220,0 609,7 220,0 1077,7 

280,0 1393,7 30,0 901,6 30,0 -92,8 31,03 -85,5 220,0 609,7 220,0 1077,7 

 
Wszystkie parametry termiczne i kaloryczne analizowanych czynników 

w charakterystycznych punktach obiegów ORC, zestawione w powyższych 
tabelach, uzyskano na podstawie danych z bazy czynników organicznych 
RefProp 9.0 [5]. 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki charakteryzujące pracę analizowanych 
układów dla trzech wybranych czynników. W tabeli tej oprócz sprawności 
i mocy uzyskiwanej w analizowanych układach zestawiono również temperatury 
spalin w poszczególnych miejscach układu. 

Tabela 3. Zestawienie wyników obliczeń układu turbiny gazowej sprzężonej 
z układem ORC dla trzech czynników roboczych  

Table 3. Summary of calculations results of gas turbine power plant coupled 
with ORC system (for three selected working fluids) 

 2Ts  3Ts  4Ts  cm  1T  RCN   RC  celN  elN  el  

 °C °C °C kg/s °C kW % kW kW % 

MD2M 

386,67 - 351,85 17,13 295,0 2080,18 20,40 1581,94 6831,94 39,69 

386,67 - 349,21 17,35 290,0 2078,13 20,38 1580,38 6830,38 39,68 

386,67 - 346,66 17,58 285,0 2076,07 20,36 1578,81 6828,81 39,67 

386,67 - 344,19 17,82 280,0 2073,69 20,34 1577,00 6827,00 39,66 

Toluen 

386,67 - 329,53 13,67 295,0 3276,67 32,14 2491,84 7741,84 44,98 

386,67 - 324,39 13,72 290,0 3263,48 32,01 2481,81 7731,81 44,92 

386,67 - 319,62 13,80 285,0 3248,52 31,86 2470,43 7720,43 44,85 

386,67 - 315,11 13,88 280,0 3233,22 31,71 2458,80 7708,80 44,78 

Metanol 

386,67 318,20 230,41 6,67 366,7 3384,23 33,19 2573,64 7823,64 45,45 

386,67 320,51 231,79 6,74 366,7 3369,60 33,05 2562,51 7812,51 45,39 

386,67 322,91 233,23 6,82 366,7 3355,33 32,91 2551,66 7801,66 45,32 

386,67 325,42 234,73 6,89 366,7 3341,17 32,77 2540,89 7790,89 45,26 
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6. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona analiza wykazała, że dla trzech wybranych czynników 
roboczych siłowni ORC uzyskano pozytywny efekt, polegający na zwiększeniu 
mocy całego układu, w stosunku do mocy samej turbiny gazowej. Zwiększenie 
tej mocy, wynikające bezpośrednio z faktu wykorzystania energii zawartej 
w spalinach opuszczających turbinę gazową do zasilania układu ORC, nie jest 
jednakowe dla wszystkich czynników obiegowych układu ORC. Rodzaj czynnika 
organicznego, wynikający z podziału czynników na czynniki mokre i suche, 
w pierwszej kolejności determinuje sposób realizacji obiegu w układzie ORC. 
W przypadku czynników mokrych, do których należy metanol, zachodzi 
konieczność przegrzewania pary tego czynnika. Przegrzewu tego dokonuje się 
w celu uniknięcia problemów związanych ze zbyt niskim stopniem suchości pary 
na końcu rozprężania w turbinie.  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników obliczeń można stwierdzić,  że 
dla przyjętych założeń spośród wybranych czynników roboczych najkorzystniej 
wypadł czynnik z grupy czynników mokrych, czyli metanol.  Dla tego czynnika 
uzyskano największą sprawność wytwarzania energii elektrycznej oraz moc.  

W przypadku pozostałych dwóch czynników suchych, czyli czynnika MD2M 
oraz toluenu, uzyskano mniejszą efektywność pracy układu ORC sprzężonego 
z turbiną gazową. Spośród dwóch analizowanych czynników suchych dużo 
mniej korzystnie wypada czynnik MD2M. Dla wariantu z toluenem uzyskano 
wyniki bardzo zbliżone do tych uzyskanych dla metanolu. Z tego wynika to, iż 
bardzo ważną rzeczą, w przypadku analizy tego typu układu jest odpowiedni 
dobór czynnika, pozwalający na uzyskanie jak najlepszej efektywności pracy 
układu. 

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 
w ramach umowy nr 3248/B/T02/2011/40 do wniosku nr  N N513 324840. 
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NUMERYCZNA ANALIZA PRZEPŁYWU PRZEZ TURBINĘ 
SAVONIUSA W PROGRAMIE MATLAB Z WYKORZYSTANIEM 

METODY WIRÓW DYSKRETNYCH 
 

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest numeryczne przedstawienie 
przepływu wokół rotora Savoniusa na płaszczyźnie zespolonej oraz 
stworzenie kodu w programie MATLAB, w celu przewidywania wydajności 
aerodynamicznej turbiny. Geometria rotora na płaszczyźnie zespolonej, 
została przedstawiona przez dwa półkola, przemieszczone wzdłuż 
wspólnej średnicy. Założono wpływ lepkości wyłącznie do nieskończenie 
cienkiej warstwy płynu, stycznego do powierzchni łopat rotora. Warunki 
brzegowe Dirchleta, Neumana oraz prawo Kutty-Żukowskiego zostały 
wykorzystane w modelu matematycznym. Wyniki poddane zostały 
walidacji z danymi eksperymentalnymi innych badaczy oraz symulacją 
w programie ANSYS CFX dla analizowanej geometrii rotora.   

Słowa kluczowe: Savonius, turbina wiatrowa, Metoda Wirów Dyskretnych. 
 

NUMERICAL ANALYSIS OF THE FLOW PAST 
A SAVONIUS WIND TURBINE USING DISCRETE 

VORTEX METHOD IN MATLAB  
 

Abstract: The aim of this paper is to numerically represent complex flow 
over a Savonius rotor and to develop a code in MATLAB software, for 
predicting its aerodynamic performance. Geometry of the rotor was 
represented in complex plane, by two semicircles, displaced along their 
common diameter. It was assumed that the influence of viscosity is 
confined to an infinitely thin layer of fluid adjacent to the surface of the 
rotor blades. The Dirichlet, Neuman boundary condition and Kutta 
Joukowsky condition have been used in the modelling.  The results were 
validated by experimental data presented by other researchers and 
simulation performed in ANSYS CFX for analysed rotor geometry. 

Keywords: Savonius, wind turbine, Discrete Vortex Method. 
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1. WSTĘP 

Prosumcja to idea ekonomiczna, zgodnie z którą każdy konsument jest 
jednocześnie producentem. Takie rozwiązanie pozwala na przesył energii nie 
tylko od sprzedawcy do obiorcy, ale również od prosumenta do sieci. Odbiorca 
energii może sprzedać nadwyżkę mocy wytworzonej na potrzeby własnego 
domu, który można nazwać mikro-źródłem.  

Intencją przeprowadzonych badań jest zainicjowanie długofalowego przed-
sięwzięcia, którego bezpośrednim celem jest wypełnienie niszy w gospodarce 
energetycznej, którą można zidentyfikować jako zdecentralizowane źródła 
energii. Projekt jest pierwszym krokiem autora w stronę rozwoju energetyki 
prosumenckiej, dostarczając niezbędnych narzędzi przeznaczonych dla użytku 
osób zainteresowanych rozpoczęciem produkcji energii w mikroskali, na 
potrzeby własnego gospodarstwa domowego, które zdefiniować można jako 
mikroenergetyka obywatelska.  

Praca badawcza dotyczy numerycznej analizy opływu powietrza 
wokół turbiny Savoniusa, która może stanowić źródło energii w rozproszonej 
sieci energetycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań powstał program, 
w którym zaimplementowano model opływu powietrza wokół wspomnianej 
turbiny wykorzystując do tego metodę wirów dyskretnych. W przyszłości 
program współpracując z urządzeniami pomiarowym mógłby posłużyć jako 
system do oceny opłacalności budowy turbiny wiatrowej, dla wybranych 
lokalizacji.  

2. MODEL MATEMATYCZNY  

Metoda wirów dyskretnych jest jedną z najbardziej odpowiednich sposobów  
rozwiązywania problemów, w których pole przepływu potencjalnego zawiera 
duże strefy wirowości. Wykorzystując wspomnianą metodę do obliczeń 
numerycznych, zasymulować można pole przepływu biorąc pod uwagę przepływ 
potencjalny, zdefiniowany poprzez skończoną liczbę wirów dyskretnych oraz 
poprzez śledzenie ich przemieszczenia w czasie, spowodowanego wzajemną 
interakcją. Na Rys. 1. zaprezentowano prawo Biota-Savarta opisujące 
koncepcję przepływu wirowego w opisywanej metodzie. 

 
 

 
 

 
  

 
 
  

 
 
 

Rys. 1.  Koncepcja przepływu wirowego na podstawie prawa Biota-Savarta [2] 

Fig. 1. Vortex flow concept basing on Biot-Savart law [2] 
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Z założeń wynika, że w dowolnym punkcie, potencjał i prędkość 

indukowana poprzez arbitralny, punktowy wir, są wyrażone poprzez następujące 
wzory: 
 

 
(1) 

 
 

 
(2) 

 
gdzie r jest odległością od środka wiru, Γ przestawia cyrkulację, Θ kat pomiędzy 
wektorem promienia oraz osią X, układu odniesienia, natomiast jest 
jednostkowym wektorem w kierunku z układu odniesienia. Jak wynika ze wzoru 
(2) prędkość indukowana, wyrażona jest poprzez gradient potencjału. 

Wzdłuż powierzchni poruszającego się ciała, zanurzonego w jednolitym 
przepływie, tworzą się wiry wywołane efektem lepkości, które ostatecznie 
odrywają się od obiektu tworząc wolne wiry. Uproszczenie zastosowane 
w modelu odnosi się tylko do częściowego ujęcia efektu lepkości. 
W przeprowadzonej analizie, wpływ lepkości zawarty jest wyłącznie 
w nieskończenie cienkiej warstwie płynu, przylegającej do powierzchni łopat 
turbiny. Zjawisko „odrywania” się wirów od geometrii rotora Savoniusa podlega 
zasadzie Kutty. Wspomniane twierdzenie zakłada łagodny spływ czynnika 
z krawędzi turbiny, czyli składowa prędkości normalna do powierzchni łopata 
równa jest zeru. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione założenia, oderwane 
wiry zostają wyznaczone poprzez rozwiązanie równań warstwy przyściennej 
oraz zidentyfikowanie punktów separacji. Ponadto, wiry tworzą „powierzchnie 
prądu” emitowane z ostrych krawędzi geometrii reprezentujące cyrkulację 
czynnika. Na Rys. 2 przedstawiono wspomniane powierzchnie jako serie 
nieskończenie długich, wirów dyskretnych w celu aproksymacji ciągłej cyrkulacji 
dla trójwymiarowych problemów. W poniższej pracy geometria rotora Savoniusa 
(gdzie oś obrotu pokrywa się z osią Z) jest zdefiniowana w formie nieskończenie 
długich związanych wirów dyskretnych, dzięki czemu zredukowano problem 
do dwóch wymiarów. Wszystkie przemieszczenia są analizowane wyłącznie 
w płaszczyźnie XY. Potencjalne pole napływu z jednorodną prędkością zgodne 
jest z kierunkiem osi X. 

Rys. 2. Wiry dyskretne w formie prętów w 3D (wyrażone punktowymi wirami w 2D) [1] 
Fig. 2. Discrete Vortex filaments in 3D (expressed as point vortices in 2D) [1] 
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Kształt warstwy cyrkulującego płynu (powietrza) wynika bezpośrednio 
z założenia, że różnice w wartości prędkości we wszystkich punktach na 
powierzchni oraz różnice w ciśnieniu w poprzek są równe zeru. Rotacja pola 
prędkości prowadzi do gromadzenie się oderwanych wirów w skupiska, zwane 
klasterami wirów, które przemieszczają się zgodnie z kierunkiem przepływu.  
W praktyce, efekt lepkości w połączeniu z dyfuzją prowadzi do wytworzenia się 
skończonej liczby ośrodków cyrkulacji płynu. Jedyną niewiadomą 
w analizowanym modelu jest pole prędkości, na podstawie którego, wyliczyć 
można moment oraz generowaną moc, a w efekcie końcowym, całkowitą 
sprawność rotora Savoniusa dla konkretnych warunków wejściowych.   

3.  GEOMETRIA ROTORA SAVONIUSA W MODELU MATEMATYCZNYM 

W prezentowanej pracy wykorzystano dwuramienną konstrukcję rotora 
Savoniusa z łopatami o nieskończenie małej grubości, która zaprezentowana 
została na Rys. 2. Kontur łopat został podzielony na m równych, prostych, 
liniowych segmentów (elementów, Rys. 3). Krańcowe punkty segmentów, 
wliczając zakończenia łopat są punktami kontrolnymi (m + 1 węzłów), natomiast 
wiry dyskretne zlokalizowane są pośrodku odcinków (m punktów osobliwych). 
Wirowość niewiadomych wirów związanych z geometrią jest oznaczona poprzez 
Γsi (i = 1,…,m). Środek obrotu pokrywa się z początkiem układu współrzędnych, 
a dodatni kierunek obrotu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.  
Pozycja kątowa rotora określana jest przez kąt β. Dla wszystkich punktów 
geometrii (osobliwych i kontrolnych) wyliczone zostały współrzędne polarne, 
rsi,γsi (i = 1,…,m) dla lokalizacji wirów oraz rni,γni (i = 1,…,m + 1) dla punktów 
kontrolnych. Ponadto, wyliczone zostały kąty pomiędzy zewnętrznym wektorem 
normalnym, a promieniem wodzącym do odpowiedniego punktu geometrii Ψi. 
Jednorodny przepływ (wiatr) jest zgodny z kierunkiem osi X. 

Rys. 3. Szczegółowy opis parametrów problemu [2] 
Fig. 3. Detailed problem parameters [2] 
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4. SFORMUŁOWANIE NIESTACJONARNEGO PRZEPŁYWU 
POTENCJALNEGO 

W prezentowanym modelu w celu wizualizacji zjawiska oderwania wiru 
dyskretnego od geometrii, w pobliżu punktów separacji (końców łopat), 
umieszczono „punkty separacji”, w których powstają wolne wiry. Pozycja tych 
punktów jest znana, jednak wirowość wolnych wirów jest niewiadoma [2]. 
W modelu matematycznym wykorzystano wzory (3, 4) wyprowadzone przez 
Fernando [2], które opisują pole prędkości wokół rotora Savoniusa na 
płaszczyźnie zespolonej. Warunkami brzegowymi jest styczny przepływ wzdłuż 
geometrii turbiny, warunek Kutty odnośnie odrywania się wirów oraz prawo 
cyrkulacji Kelwina, w celu połączenia rotora z generowaniem strugi, w czasie.  

 
 

 
(3) 

 
 

 
(4) 

 
W(z) jest wynikowym potencjałem zespolonym przepływu w dyskretnej formie 

w punkcie z, dla wszystkich wirów związanych z geometrią o cyrkulacji równej Γsi 

w zsi oraz wolnych wirów w prądzie o cyrkulacji Γwj w zwj w danym momencie (po 
k krokach czaszowych). C jest stałą w danym kroku czasowym, a dodatni 
kierunek cyrkulacji jest zgodny z obrotem wskazówek zegara. 

Prędkość zespolona w(z) w teorii przepływu potencjalnego reprezentuje 
prawo Biota – Savarta dla wszystkich wirów (związanych i wolnych). Jak wynika 

ze wzoru 4, dla  z    prędkości w(z)  0, natomiast założony model wymaga, 
aby jednostajna prędkość w kierunku x w nieskończoności była równa U 
(wejściowej prędkości wiatru). Dlatego równania ostatecznie muszą przyjąć 
następującą formę [7]: 

 
 

 
(5) 

 
 

 
(6) 

 
W celu znalezienia rozwiązania dla problemu zdefiniowanego w modelu, 

powyższe równania należy zastosować dla wszystkich punktów kontrolnych 
(m + 1). Przed tym należy jednak obliczyć cyrkulację dla wszystkich wirów 
związanych z geometrią (m), oraz w dwóch punktach rodzących, czyli należy 
sformułować m + 2 równań. Głównym warunkiem brzegowym jest przepływ 
wzdłuż geometrii (prędkość w kierunku normalnym w punktach kontrolnych musi 
być równa zero) [2], który sformułować można następująco:  
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  (7) 
 

ni = ni + ni + , reprezentuje kąt pomiędzy osią x oraz zewnętrznym 
wektorem normalnym do geometrii rotora w danym (i) punkcie kontrolnym. 

Po zastosowaniu wzoru dla wszystkich punktów kontrolnych, otrzymujemy 
m + 1 jednoczesnych równań. Równaniem pomocniczym jest warunek brzegowy 
bazujący na teorii Kelwina, zachowania cyrkulacji, w której suma wszystkich 
cyrkulacji wirów w systemie (związanych i wolnych) musi być równa zeru [2]. 

 
 

 
(8) 

 
W każdym momencie t, obliczana jest wirowość m związanych oraz dwóch 

wirów w punktach separacji, na podstawie równań (7) oraz (8). W trakcie okresu 
czasu t, wiry w punktach separacji zostają oderwane i przemieszczają się 
z prędkością równą sumie prędkości wiatru, obrotu rotora oraz prędkości 
indukowanej przez inne wiry występujące w systemie. W tym samym czasie 
rotor postępuje o kąt t. W następnym kroku czasowym, układ nowych wirów 
związanych i odrywających, zostaje ustalony poprzez ponowne rozwiązanie 
układu m + 2 równań. Procedura postępuje do czasu całkowitego rozwinięcia 
strugi. 
W każdym kroku czasowym, prędkość i-tego (l = 1,…,2k) wolnego wiru jest 
obliczana ze wzoru 9 i jest sumą wejściowej prędkości wiatru oraz prędkości 
indukowanej od wszystkich wirów występujących w systemie z pominięciem 
analizowanego wiru. W kolejnym kroku czasowym znajdowana jest nowa 
pozycja wolnego wiru (równanie 10) przez obliczenie przemieszczenia w czasie 

t z obliczoną prędkością. 
 
 

 

(9) 

 
 

 
(10) 

 

5.  MODEL MATEMATYCZNY W PROGRAMIE MATLAB 

Układy równań zdefiniowane w modelu matematycznym w programie 
obliczane są w formie macierzy. Układ równań linowych (7) i (8) zostaje 
zaimplementowany w formie równania macierzowego (11).  
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(11) 

 
gdzie: 
 

 (12) 

 
Aij jest macierzą kwadratową o wymiarach (m + 2)  (m + 2), natomiast x i Bij 

są wektorami kolumnowymi. Aij można określić jako współczynniki 
oddziaływania wirów związanych na punkty kontrolne, które są wyłącznie 
zależne od geometrii rotora i nie ulegają zmianie w trakcie rozwiazywania 
problemu. Wektor x reprezentuje niewiadome wartości cyrkulacji wirów 
związanych i uwalniających się (rodzących), które obliczane są w każdym kroku 
czasowym. Bij jest wektorem zawierającym współczynniki oddziaływania 
wolnych wirów na punkty kontrolne geometrii. Pierwsze m + 1 elementów 
definiują prędkość w kierunku normalnym do powierzchni łopaty w danym 
punkcie kontrolnym, natomiast ostatni element reprezentuje twierdzenie Kelwina 
(równanie 8).  

Równanie macierzowe (11) w programie MatLab rozwiązane zostaje przy 
użyciu wbudowanej funkcji. Dla t = 0 obliczone zostają cyrkulacje wszystkich 
wirów związanych z geometrią oraz dwóch wirów odrywających się w punktach 
separacji. Następnie, powstałe wolne wiry zostają przemieszczone zgodnie 
z kierunkiem prędkości indukowanej w czasie t, wykorzystując równania (9) 
i (10). W celu rozwiązania tych równań, konieczne jest obliczenie macierzy 
ze współczynnikami oddziaływania oraz zapisania w pamięci ich wartości 
do późniejszych operacji. 

Program został wykorzystany do przeprowadzenia obliczeń zarówno dla 
obracającego się rotora jak również stacjonarnego. W przypadku obrotu turbiny 
nieznane są punkty separacji wirów, dlatego podtrzymano lokalizacje punktów 
separacji w pobliżu końców łopat.   

Moment obrotowy T obliczono korzystając z równania Blasiusa [3], który 
następnie podstawiono do wzorów (13, 14, 15) w celu wyznaczenia 
współczynnika momentu, średniej mocy Pk wytworzonej po k krokach 
czasowych oraz współczynnika mocy CP. 

Ai

j 

Bi

j 

x 
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(13) 

 
 

(14) 

 
(15) 

6. WERYFIKACJA MODELU 

W celu weryfikacji poprawności modelu wyniki obliczeń porównano z danymi 
eksperymentalnymi opublikowanymi przez badacza Fujisawa [3]. Na Rys. 4 
zaprezentowano wykresy zależności współczynnika mocy od wyróżnika 
szybkobieżności dla analizowanej klasycznej turbiny Savoniusa. Krzywe 
odnoszą się do danych zgromadzonych podczas badań w tunelu aero-
dynamicznym oraz wyników obliczeń w przedstawionym programie. Na wykresie 
zauważyć można, ze dane eksperymentalne nieznacznie różnią się od tych 
uzyskanych przy pomocy oprogramowania. Jest to spowodowane szeregiem 
uproszczeń zastosowanych w modelu, głównie zdefiniowanie problemu w 2D. 
Ponadto, w programie pojawiały się przekłamania wyników dla wyróżnika 
szybkobieżności turbiny przekraczającego wartość 0.8. Było to spowodowane 
niespełnieniem warunku brzegowego o „nieprzenikalności” geometrii rotora 
dla większych wartości prędkości obrotowej. Dla wspomnianych parametrów 

wejściowych pomimo zmniejszenia kroku czasowego t, oderwane wiry 
w szczególnych przypadkach przenikały przez segmenty geometrii, zamiast je 
opływać. 

Poprawność modelu została również potwierdzona poprzez porównanie 
wizualizacji strugi za turbiną w MatLAB, z wynikiem symulacji geometrii rotora 
w programie do obliczeń przepływowych ANSYS CFX przez Kacprzaka [4]. 
Efekt porównania widoczny jest na Rys. 5. 
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Rys. 4. Porównanie wyników obliczeń z danymi eksperymentalnymi [3] 
Fig. 4. Comparison of the calculation results with experimental data [3] 

Rys. 5. Porównanie strugi otrzymanej w symulacji CFD oraz za pomocą DVM 
Fig. 5. Comparison of the wake in CFD and DVM simulations  

Pomimo faktu, że geometrie były przeciwne (odbicie lustrzane), wyraźnie 
widać podobieństwa w strukturze strugi. Klastry wirów powstają i prze-
mieszczają się w podobny sposób. Ponadto w obu przypadkach zauważyć 
można ugięcie strugi o mały kąt w górę. Zjawisko to zostało opisane przez A. 
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Shigetomiego jako efekt Magnusa [8] i jest spowodowane obrotem turbiny, który 
ma wpływ na przepływ powietrza wokół rotora. 

7. WNIOSKI 

Model matematyczny wykorzystany w programie jest niezwykle wymagający 
ze względu na ilość zmiennych parametrycznych, a także dostosowanie 
współczynników podlegających obliczeniom pod kątem analizowanego 
problemu fizycznego. Zbyt ogólnie przyjęte założenia prowadzą do znacznego 
ograniczenia uniwersalności stworzonego narzędzia oraz zmniejszenia 
dokładności wyników końcowych. Program należy jednak traktować jako 
pierwszy etap na drodze do stworzenia, uniwersalnego i efektywnego pod 
względem zasobów oraz czasu obliczeń, narzędzia do symulacji opływu 
powietrza wokół turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu. Za wykorzystaniem 
metody wirów dyskretnych opowiada się czas obliczeń, który wynosił 5 min dla 
przypadku, który metodą CFD w ANSYS CFX [4] zajął ok. 7 godzin. Dokładność 
wyników jest zbliżona do wartości uzyskanych eksperymentalnie [5,6], dzięki 
czemu program może służyć jako szybki sprawdzian dla potencjalnych geometrii 
turbin w celu wyłonienia tej najbardziej optymalnej.   
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EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU – MOŻLIWOŚCI I BARIERY 
 

Streszczenie: W pracy omówiono uwarunkowania prawne edukacji 
ekologicznej w Polsce, a także działania podejmowane przez różne 
agendy rządowe i instytucje w celu podniesienia wiedzy społeczeństwa 
na temat ochrony środowiska w ogóle oraz odnawialnych źródeł energii 
w szczególności. Zaprezentowano także wyniki własnych badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród studentów mających na celu 
weryfikację źródeł wiedzy na temat wybranych zagadnień z energetyki 
i ekologii. 

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, odnawialne 

źródła energii. 
 

EDUCATION OF SOCIETY FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT – POSSIBILITIES AND BARRIERS 

 
Abstract: The paper discusses the legal considerations of environmental 
education in Poland, and the activities undertaken by various institutions 
in order to raise public awareness of environmental protection in general 
and renewable energy resources in particular. It also presents the results 
of a survey conducted among the students. The survey aimed to verify 
the sources of the students’ knowledge of selected issues from the area 
of power engineering and ecology. 

Keywords: ecological education, environmental protection, renewable 
energy sources. 

1. WPROWADZENIE 

Wprowadzanie w życie ambitnych programów ochrony środowiska, 
zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) 
w ogólnej ilości energii zużywanej w kraju, a także wzrostu efektywności 
gospodarki wymaga niewątpliwie współdziałania całego społeczeństwa. 
Powodzenie każdego programu zależy w dużej mierze od realizujących go 
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ludzi, od ich zaangażowania i wiedzy. Dobrze, gdy towarzyszy temu akceptacja 
społeczna, chociaż w wielu przypadkach nie może i nie powinna ona stanowić 
warunku niezbędnego dla przeprowadzanych działań czy realizowanych 
inwestycji, bo jej podłoże jest często irracjonalne. Niewątpliwie jednak trzeba 
społeczeństwo edukować i uświadamiać chcąc prowadzić efektywną politykę 
energetyczną i ekologiczną. 

Świadomość taka istnieje wśród czynników decyzyjnych i w zasadzie we 
wszystkich dokumentach rządowych poświęconych w/w zagadnieniom znajduje 
się zapis o konieczności edukacji społeczeństwa. Przybiera ona różnorodne 
formy, przy czym ich efektywność rozumiana jako rzeczywisty odbiór 
i podniesienie poziomu wiedzy na dany temat jest także różna. Niewątpliwie 
ważna jest więc weryfikacja proponowanych źródeł wiedzy pod kątem ich 
wykorzystywania przez przewidywane – i nie tylko – grupy docelowe. Wydaje 
się bowiem, że wiele zapisów o edukacji ekologicznej ma charakter 
deklaratywny i związane z nimi działania niewiele dają. Swego rodzaju 
usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest to, że rzeczywiście w przypadku 
edukacji pozaszkolnej, nie tylko ekologicznej, dotarcie do odbiorców jest często 
bardzo trudne mimo niewątpliwych chęci i zaangażowania organizatorów. 

Edukacja ekologiczna pozostaje więc często tylko mało mówiącym, 
modnym hasłem. Nasuwa się więc pytanie, czy i co można zrobić, żeby zmienić 
taki stan rzeczy. Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do odpowiedzi na to 
pytanie. 

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

Za edukację ekologiczną społeczeństwa rozumianą jako przekazywanie 
wiedzy na temat środowiska naturalnego człowieka, przyczyn jego degradacji 
i możliwości ochrony odpowiedzialne jest generalnie Ministerstwo Środowiska, 
co znalazło swój zapis w jego wizji, zamieszczonej na stronie internetowej [2]: 
„Ministerstwo Środowiska jest […] instytucją […] dbającą o edukację 
ekologiczną społeczeństwa […]”. W dokumencie „Polityka ekologiczna państwa 
w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 r.” opracowanym przez 
Ministra Środowiska i przyjętym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 maja 2009 r., wśród kierunków działań systemowych wymienia się 
m.in.: „Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska” 
(rozdział 2, punkt 2.4) [3]. Za główny cel uznano tutaj „podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, 
działaj lokalnie”. Ciekawe są zapisy dotyczące kierunków działań pod tym kątem 
w latach 2009-2012, które to działania z pewnością znajdą się także w kolejnym 
dokumencie; na szczególną uwagę zasługują następujące z nich: 
 „rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do 

informacji o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju (akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół)” oraz 

 „ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej 
wszystkich grup społecznych […].” 
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I rzeczywiście w zakładce „edukacja ekologiczna” na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska znaleźć można szereg różnych projektów 
ekologicznych kierowanych do różnych grup wiekowych, m.in. materiały dla 
nauczycieli, a wśród nich scenariusze zajęć dla różnych poziomów nauczania. 

Za działanie wchodzące w zakres edukacji ekologicznej należy uznać także 
prowadzoną od 2007 r. przez Ministerstwo Gospodarki „kampanię informacyjną 
na rzecz racjonalnego wykorzystania energii pod hasłem „czas na oszczędzanie 
energii” [4]. Jest to element realizacji jednego z głównych kierunków polityki 
energetycznej kraju jakim jest „Poprawa efektywności energetycznej”. Zapis na 
temat przewidywanych kampanii informacyjnych i edukacyjnych, promujących 
racjonalne wykorzystanie energii znalazł się m.in. w obowiązującym 
dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” przyjętym przez Radę 
Ministrów 10.11.2009 r. [5] W dokumencie tym nie przewidziano jednak 
żadnych działań edukacyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii. 
Wprawdzie jednym z istotnych kierunków krajowej polityki energetycznej jest 
„Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw” i wspomina 
się o promowaniu wykorzystania OZE, ale wymienione działania koncentrują się 
na mechanizmach i instrumentach wsparcia dla producentów energii 
elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Podniesienie wiedzy 
społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii pozostaje więc w pewnym 
sensie „ziemią niczyją”, bowiem na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska można znaleźć informację, że „Resortem wiodącym w zakresie 
OZE jest Ministerstwo Gospodarki”. 

Poza wymienionymi podstawowymi dokumentami strategicznymi i pro-
gramowymi z ich zapisami dotyczącymi edukacji ekologicznej należy 
wspomnieć o „Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej przez Edukację 
do Zrównoważonego Rozwoju” stanowiącej realizację zaleceń zawartych 
w Globalnym Planie Działania Agenda 21 przyjętym podczas tzw. „Szczytu 
Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 r. [1]. Ostatnia wersja dokumentu Narodowa 
Strategia Edukacji Ekologicznej pochodzi z 2001 r., wymaga więc niewątpliwie 
aktualizacji, na co zwracają uwagę także Autorzy „Ekspertyzy dotyczącej 
edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce” z listopada 2012 r. [6]. 

3. BADANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA 

Właściwym kierunkiem przyjętym przez Ministerstwo Środowiska jest 
podjęcie badań, które mają pomóc w planowaniu dalszych działań 
i opracowaniu odpowiednich projektów ekologicznych. W 2011 r. Ministerstwo 
Środowiska rozpoczęło mianowicie realizację wieloletniego programu 
dotyczącego badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków. Zgodnie 
z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa [7] „pomiar 
dokonywany jest pod koniec każdego roku na próbie około 1000 dorosłych 
Polaków. Badana jest świadomość ekologiczna i zachowania ekologiczne 
Polaków w następujących obszarach: 

1. Gospodarka odpadami, 
2. Zmiany klimatu, 
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3. Ochrona środowiska, 
4. Racjonalne wykorzystanie energii, 
5. Zachowania konsumenckie, 
6. Stosunek do ekologii.” 

Realizację badań zlecono Zespołowi Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, 
a projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oczywiści można dyskutować nad tym, czy 
w/w obszary zostały właściwie dobrane i zdefiniowane, czy może należałoby je 
pogrupować i oceniać najpierw z punktu widzenia podejmowanych działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, a następnie ich odbioru przez społeczeństwo. 
W realizowanym przez Ministerstwo Środowiska programie przyjęto jednak taki 
a nie inny podział na obszary badań, a jego analiza i ocena to niewątpliwie 
temat na osobny artykuł. Jest to program wieloletni, rozpoczęty w 2011 r., ale 
z dostępnych informacji nie wynika, czy przewiduje się jakieś jego korekty, 
co niewątpliwie byłoby wskazane. 

Uzyskane wyniki w obszarze „Ochrona środowiska” posłużyły za 
odniesienie dla własnych badań ankietowych. Z badania przeprowadzonego 
przez w/w Zespół Badań Społecznych w 2012 r. wynika, że jeżeli chodzi 
o źródła informacji o środowisku naturalnym, to na pierwszym miejscu jest 
telewizja (77% badanych), na drugim Internet (27%) i na trzecim prasa (22%) – 
można było podać więcej niż jedno źródło [8]. Od rodziny i znajomych 
dowiadywało się na ten temat 9% badanych, ze szkoły/uczelni 7% i z książek 
2%. Internet jako źródło informacji dominuje wśród osób wykształconych 
i młodych (40-50%), podobnie szkoła i uczelnia wśród osób, które się uczą 
(34%). Te ostatnie dane Autorzy badania podsumowują w następujący sposób: 
„Choć jest to odsetek znacznie większy, to należałoby zadać sobie pytanie, czy 
w tej grupie nie powinien być on tak naprawdę jeszcze większy” i rzeczywiście 
należałoby im przyznać rację. 

Nie można jednak generalizować, bowiem z przeprowadzonych we 
własnym zakresie badań ankietowych wśród studentów I roku kierunku 
Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 
Politechniki Częstochowskiej wynika, że odsetek osób, które uzyskały wiedzę na 
temat odnawialnych źródeł energii w szkole wyniósł 53%. Z badanej grupy 
77 osób tylko dwie odpowiedziały, że nie wiedzą co to są OZE. Trzeba w tym 
miejscu zaznaczyć, że w ankiecie nie weryfikowano zadeklarowanej wiedzy, nie 
wiadomo więc jaka ona była w rzeczywistości. Ten stosunkowo duży odsetek 
osób, które w szkole uzyskały wiedzę na temat OZE, ale także i na temat 
elektrowni jądrowych oraz efektu cieplarnianego - ankieta dotyczyła także tych 
zagadnień – wynika być może stąd, że uczniowie, którzy planowali studia na 
uczelniach technicznych wykazywali większe zainteresowanie tą tematyką. 
Stosunkowo duża grupa ankietowanych bo 17% wiedzę na temat OZE uzyskała 
w domu, 6% – w szkole i w domu, a 17% badanych studentów wskazało 
na „inne” źródła wiedzy, tzn. Internet, telewizję i zajęcia dodatkowe. Osób 
szczególnie zainteresowanych tą tematyką, bo chyba tak można określić tych, 
którzy zaznaczyli wszystkie trzy opcje (szkoła, dom, inne) było ok. 4%. Co 
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symptomatyczne, tylko 1 osoba (1,3%) sięgnęła po książki, co koreluje 
z omawianymi wcześniej wynikami badań dotyczącymi wprawdzie nie OZE 
a ochrony środowiska: tam też tylko 2% badanych korzystało z książek. 

Porównując odpowiedzi osób z małych (<30 000 mieszkańców) i większych 
(>100 000 mieszkańców) miejscowości można stwierdzić, że wyniki są zbliżone, 
tzn. odpowiednio 59% i 54% ankietowanych wskazało szkołę jako źródło 
wiedzy na temat OZE, 15% i 17% dom, 17% i 20% „inne”. Widać jednak, że 
w przypadku uczniów z mniejszych miejscowości szkoła odgrywa większą rolę 
w przekazywaniu wiedzy niż dla pozostałych. 

4. EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Edukacja ekologiczna wpisuje się w szersze pojęcie edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju. W roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Środowiska 
została wykonana przez Zespół Konsultantów firmy ITTI Sp. z o.o. „Ekspertyza 
dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce” [6] sfinansowana 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Respondentami byli nauczyciele różnego szczebla, uczniowie i studenci. Już 
na samym początku autorzy raportu końcowego zwracają uwagę na „problem 
dotyczący definicji zrównoważonego rozwoju”, a także na wielość jej odmian 
„w których nacisk kładziony jest na różne aspekty w zależności od instytucji ją 
formującej”. Ten ostatni zarzut nie jest zbyt trafny, jeżeli weźmie się pod uwagę, 
że obowiązująca definicja zrównoważonego rozwoju zawarta w ustawie Prawo 
ochrony środowiska jest sformułowana w bardzo ogólny sposób i po prostu 
niezbędna jest jej dodatkowa interpretacja (zrównoważony rozwój – „to taki 
rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszcze-
gólnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak 
i przyszłych pokoleń.” [9]). Nie ma więc nic dziwnego w tym, że różne instytucje 
kładą nacisk na różne aspekty z własnego punktu widzenia. 

Ekspertyza zawiera wiele celnych spostrzeżeń odnośnie edukacji szkolnej 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale jej Autorzy stwierdzają także co 
następuje: „Wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego dotyczące 
wprowadzania edukacji dla zrównoważonego rozwoju w szkołach wyższych są 
bardzo ogólne i dotyczą tylko niektórych kierunków studiów. Elementy 
zrównoważonego rozwoju powinny znaleźć się w programach nauczania na 
wszystkich kierunkach studiów, w szczególności na studiach pedagogicznych”. 
Oczywiście należy się z tym zgodzić, zwłaszcza w świetle zaprezentowanych 
wcześniej wyników badań dotyczących świadomości ekologicznej Polaków. 
Niewątpliwie każdy student powinien poznać podstawowe zapisy ustawy Prawo 
ochrony środowiska, powinien także wiedzieć, jakie są główne zanieczyszczenia 
środowiska, dlaczego i jak trzeba i można ograniczać ich ilości, dlaczego należy 
sięgać po odnawialne źródła energii. Elementy tej wiedzy o różnym stopniu 
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zaawansowania powinni posiadać również uczniowie wszystkich rodzajów szkół. 
Do realizacji tego celu niezbędna jest odpowiednio przygotowana kadra 
nauczycielska, zainteresowana podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. 
Stwarzanie możliwości dokształcania to z kolei pole do popisu Ośrodków 
Doskonalenia Nauczycieli i odpowiednich Ministerstw. Dotarcie do dzieci 
i młodzieży szkolnej jest o wiele łatwiejsze niż do osób dorosłych i dlatego 
należy wykorzystać tą szansę. 

Autorzy ekspertyzy zwracają uwagę na jeszcze jedną bolączkę systemu 
edukacji formalnej, a mianowicie zauważalny „brak współpracy pomiędzy 
jednostkami szkolnymi, a przedsiębiorcami, którzy w przyszłości będą 
potencjalnymi pracodawcami absolwentów”. Takim forum współpracy mogłoby 
być Regionalne Centrum Edukacyjne promujące racjonalne wykorzystanie 
energii i środowiska, którego koncepcja zaproponowana podczas konferencji 
REGOS’2007 jest ciągle aktualna, chociaż niestety niezrealizowana. Jego 
celem miało być „propagowanie idei zrównoważonego rozwoju regionalnego, 
przede wszystkim metod racjonalnego wykorzystania energii i zasobów 
naturalnych oraz nowych technologii energetycznych bazujących zarówno na 
odnawialnych jak i nieodnawialnych źródłach energii” [1]. Centrum było 
pomyślane „jako wspólna inwestycja władz samorządowych, firm oferujących 
odpowiednie technologie oraz uczelni/jednostek naukowych” i miałoby „stanowić 
stałe forum wymiany doświadczeń dla władz samorządowych, naukowców, 
producentów i użytkowników energii”. Wydaje się więc, że mogłoby także być 
w pewnym zakresie platformą współpracy pomiędzy jednostkami szkolnymi, 
a przedsiębiorcami. 

5. PODSUMOWANIE 

Świadomość konieczności edukacji społeczeństwa w zakresie ogólnie 
pojętego zrównoważonego rozwoju istnieje wśród odpowiedzialnych za to 
instytucji rządowych, przypominają o tym zresztą także odpowiednie 
międzynarodowe zobowiązania Polski. Nie jest to jednak łatwe zadanie, bowiem 
do jego rozwiązania nie wystarczą tylko odpowiednie zapisy prawne. Jest to 
proces długotrwały, wymagający wieloaspektowych działań ze względu na duże 
zróżnicowanie społeczeństwa. Zdefiniowanie grup odbiorców i dopasowanie 
działań pod ich kątem to podstawowa sprawa. 

Niewątpliwie najłatwiej jest dotrzeć do dzieci i młodzieży szkolnej poprzez 
wprowadzenie odpowiednich treści do programów nauczania. Trzeba jednak 
pamiętać, że nawet najlepsze programy nauczania pozostaną martwe, jeżeli nie 
będzie miał kto ich realizować. Tak więc konieczne jest położenie nacisku na 
dokształcanie nauczycieli, a także wyposażanie w odpowiednią wiedzę 
studentów kierunków pedagogicznych. Czy jednak coraz słabsi kandydaci 
na studentów, a więc i coraz słabsi nauczyciele podołają temu zadaniu? 
W takiej sytuacji należałoby się może zastanowić nad włączaniem nauczycieli 
akademickich zajmujących się różnymi aspektami zagadnień degradacji 
i ochrony środowiska do procesu nauczania w szkołach od podstawowej do 
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średniej. Z szeregu możliwości i form kształcenia dla zrównoważonego rozwoju 
najbardziej efektywna jest bowiem edukacja szkolna. Wbrew pozorom nie 
dotyczy ona tylko dzieci i młodzieży, ale także pośrednio wpływa na wzrost 
wiedzy ich rodziców i opiekunów, a więc przyczynia się i do edukacji pewnej 
grupy osób dorosłych. Nie należy tego lekceważyć, zwłaszcza że bezpośrednie 
dotarcie do osób dorosłych jest dosyć trudne. Wiedzą o tym na pewno 
organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje lokalne, które formalnie też 
mają lub przyjęły na siebie obowiązki w zakresie edukacji ekologicznej. 
Niewątpliwie ciekawy byłby raport na temat ich doświadczeń w tym względzie, 
a także pełnionej przez nie roli, która wydaje się jednak trudna do oceny. 

Problemy z edukacją ekologiczną występują nie tylko w Polsce. O wiele 
mniejsze niż się spodziewano postępy w tej dziedzinie na całym świecie 
sprawiły, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła ogólnoświatową 
Dekadę Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005-2014 
(koordynatorem programu została Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO) [1]. Zagadnienia edukacji 
ekologicznej będą też na pewno omawiane podczas 19. Konferencji ONZ 
w sprawie zmian klimatu, która ma się odbyć w listopadzie bieżącego roku 
w Warszawie. Jakie by nie były wnioski i zapisy w dokumentach końcowych 
konferencji pewne jest, że w dziedzinie edukowania społeczeństwa w zakresie 
możliwie przyjaznego dla środowiska naturalnego, a więc i dla człowieka 
rozwoju gospodarczego potrzebne są systematyczne i wieloletnie działania. 

 

Praca wykonana w ramach badań statutowych Instytutu Maszyn Cieplnych 
BS/PB-1-103-3010/11/P. 
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