
 PODSUMOWANIE 

Prowadzący: 
mgr inż. Marcin Michalski 

e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl 
tel. 505871540 

 

Slajd 1 

SYSTEMY ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ B.22 

mailto:marcinmichalski85@tlen.pl


Energetyczne wykorzystanie biomasy 
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  Źródła biomasy 
• Leśnictwo. 
• Rolnictwo: 

Odpady i półprodukty z produkcji rolnej, 
Uprawy energetyczne. 

• Inne: 
Przemysł drzewny, 
Przemysł spożywczy, 
Przemysł papierniczy 
Osady ściekowe 

Krajowe zasoby biomasy 
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Schemat energetycznego 
wykorzystania biomasy 

BIOMASA  

BIOPALIWA 

STAŁE 

BIOPALIWA 

GAZOWE 

BIOPALIWA 

CIEKŁE 
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Porównanie gęstości paliw 

Rodzaje paliwa Gęstość, kg/m3 

Węgiel brunatny 920–965 

Węgiel kamienny 1200–1350 

Drewno 250–900 
Sloma  50–250 
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Zachowanie się potasu i chloru w kotle 

KCl(g)  HCl(g)
KOH(g)

K SiO (s)2 3

K SO (g)2 4

K SO (s)
KCl(s)

2 4

K SO (s)
KCl(s)
HCl(g)

2 4

KCl(s)
K SO (s)2 4

Tworzenie się
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Osady korozja 
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Turbina gazowa 
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• ODPADY STAŁE: 
• Są to odpady zawierające cukry proste i złożone, które stanowią pokarm dla 

bakterii, które odpowiadają za proces fermentacji. Dla przedstawionego 
projektu odpadami stałymi mogą być: 
- drewno lite, zrębki, kory i pozostałości z obróbki drewna (trocin, ścinków, 
pyłu), 

• - zrębki z szybko rosnących gatunków drzewiastych np wierzba, topola, osika 
(rośliny energetyczne), 

• - trawy, rośliny okopowe np buraki cukrowe, kolby i łodygi kukurydzy, łęty 
ziemniaczane,  

• - słoma i ziarna (zbóż i rzepaku), 
• - słoma upraw specjalnych roślin energetycznych, 
• - odpady z przemysłu rolno-spożywczego np wywar gorzelany, wytłoki 

owocowe z produkcji soków i inne 
- odwodnione osady ściekowe, 

• - makulatury, 
 
GNOJOWICA: 
Z gospodarstw rolnych gdzie hoduje się trzodę chlewną i krowy pozyskiwany 
jest główny materiał do produkcji biogazu. Gnojowica stanowi ok 15-25% 
objętościowej mieszanki fermentacyjnej. Jest to bardzo dobry materiał ze 
względu na dużą zawartość wody, co sprzyja procesowi fermentacji z 
połączeniem z odpadami stałymi. 
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Co to są biopaliwa ? 

  Biopaliwa są to paliwa uzyskane drogą przetworzenia produktów pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego. Ze względu na stan skupienia dzielimy biopaliwa na stałe , ciekłe  
i gazowe.  
 
 Do biopaliw stałych zaliczamy miedzy innymi słomę w postaci bel, kostek albo 
brykietów, granulat trocinowy lub słomiany - tzw. pellet, drewno, siano, a także różne inne 
przetworzone odpady roślinne.  
 Biopaliwa ciekłe otrzymywane są w drodze fermentacji alkoholowej 
węglowodanów, fermentacji butylowej biomasy, bądź z estryfikowanych w biodiesel olejów 
roślinnych.  
 Biopaliwa gazowe powstają w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej 
produkcji zwierzęcej na przykład obornika. Tak powstaje biogaz.  
 Biopaliwa to wszystkie paliwa otrzymywane z biomasy (szczątków organicznych lub 
produktów przemiany materii roślin lub zwierząt, np. krowiego nawozu).  
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Biodiesel 

 
Tab. Porównanie parametrów technicznych 



Energetyka geotermalna 
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• Energia geotermalna – pozyskana 
z rekacji chemicznych w centrum 
ziemi. 
Temperatura gruntu poniżej 25m 
jest stała w skali roku, a na każde 
100m głębokości obserwuje się 
wzrost temperatury o ok. 1-3oC 
 
 

•  
 

• Energia geotermiczna – energia 
skumulowana w ziemi, może to 
być np. energia słoneczna. 
 



Elektrownia w Nesjavellir, Islandia 

wymiennik 

turbin
a 

skraplacz 

ORC 

Moc: 2x30 MW 
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Budowa i zasada działania pompy ciepła 

Pompa ciepła – urządzenie grzewcze, które, po 
dostarczeniu energii, pobiera ciepło ze źródła o 
temperaturze niższej (dolne źródło ciepła) i przekazuje je 
do źródła o temperaturze wyższej (górne źródło ciepła). 
Proces zachodzi w wyniku zajścia określonych przemian 
termodynamicznych. 
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Budowa i zasada działania pompy ciepła 

Zasada działania sprężarkowej pompy ciepła 

Głównymi elementami pompy ciepła są: 
• Parownik 
• Sprężarka 
• Zawór dławiący 
• Skraplacz 
• Przewody wypełnione czynnikiem 

chłodniczym, które łączą poszczególne 
elementy. 

Czynnik chłodniczy wrze w temperaturze 
dolnego źródła ciepła w parowniku. Podczas 
parowania pobiera z niego energię cieplną. Para 
trafia następnie do sprężarki, gdzie podnoszone 
jest jej ciśnienie i wraz z nim temperatura do 
wymaganego poziomu. Para skrapla się w 
skraplaczu, a ciepło, które wydziela się w tym 
procesie zostaje przekazane do instalacji 
grzewczej. Ciecz przepływa potem do zaworu 
dławiącego, gdzie jej ciśnienie spada do 
początkowego. 
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Efektywność energetyczna instalacji pomp ciepła 

Współczynnik efektywności pompy ciepła 
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Efektywność energetyczna instalacji pomp ciepła 

Współczynnik efektywności pompy ciepła 



FOTOWOLTAIKA 

 



Wprowadzenie do fotowoltaiki 
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Rys. Promieniowanie 
słoneczne całkowite w 

Polsce: 
od 950 – 1050 

kWh/m2rok (średnia 

długoterminowa). 

Poszczególne sumy 

roczne energii 

promieniowania 
całkowitego mogą 

odbiegać od średniej: 

do 30%. 

Wprowadzenie do fotowoltaiki 
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Rys. Średnie dzienne sumy promieniowania całkowitego . 

Poszczególne sumy miesięczne energii promieniowania całkowitego mogą 

odbiegać od średniej: do 50%. 

Wprowadzenie do fotowoltaiki 
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Systemy fotowoltaiczne 
 

ogniwa PV I generacji 



Typy systemów fotowoltaicznych 

26 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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