Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
Zad. 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw
i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

Cele główne Zadania Badawczego:
•

Opracowanie innowacyjnych technologii kogeneracji energii
elektrycznej i cieplnej na źródłach biomasy i biogazu,

•

Opracowanie typoszeregów rozproszonych układów
energetycznych,

•

Opracowanie i wykonanie 3 głównych i kilkunastu mniejszych
pilotażowych instalacji demonstracyjnych stanowiących podstawę
dla przyszłych wdrożeń nowoczesnych technologii:

Budowa instalacji laboratoryjnych
– Modułowa (kontenerowa) instalacja CHP składająca się z układu gazowo/parowego
o wysokiej sprawności produkcji energii elektrycznej,
– Mikrobiogazownie, typoszereg zgazowarek, układ CHP na ogniwie paliwowym,
biorafineria lignocelulozowa, układy oczyszczania biogazu i syngazu oraz
innowacyjne technologie materiałowe i procesowe.

Instalacja pilotażowa – układ gazowo/parowy w IMP PAN
W IMP PAN powstaje kontenerowy kogeneracyjny układ gazowo/parowy, którego
podstawową jednostką jest silnik spalinowy gazowy. Drugim układem generacyjnym jest
układ parowy ORC. Poprzez termoolejowy kocioł odzysknicowy układ ORC wykorzystuje
ciepło spalin z silnika. Z kolei ciepło z układu chłodzenia silnika wykorzystywane jest
na potrzeby ciepłownicze.

Czynnikiem pośrednim transportującym ciepło spalin do układu ORC jest olej termalny
wysokotemperaturowy Veco 5HT. Czynnikiem roboczym w instalacji ORC jest SES36.
Budowany układ parowo/gazowy posiada wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej
na poziomie ok. 50% oraz wysoką sprawność kogeneracyjną na poziomie ok. 70%.

ORC
- Moc elektryczna brutto : 40 kW,
- Sprawność elektryczna netto: ≥13%,
- Ekspander - silnik pneumatyczny
z wirującymi tłokami.

SSG
- Silnik 12 cylindrowy
na gazie ziemnym 420 kWe,
- Moc elektryczna max 420 kW,
- Moc cieplna ze spalin 288 kW,
- Sprawność - 40% el, 49% term.

Kogeneracja na biogazie i syngazie
W kilku placówkach w kraju prowadzone są badania stanowiskowe silników spalinowych
o zapłonie iskrowym ZI i samoczynnym ZS powiązane z pracami nad zasilaniem silników
spalinowych tłokowych i turbinowych paliwem biogazowym i niskokalorycznym syngazowym.
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POLIGENERACYJNY UKŁAD ORC
W ramach Zad. 4 opracowywane są układy ORC w zakresie wysokich i niskich temperatur.
Układ ORC 100 kW współpracuje ze strumienicowym urządzeniem chłodniczym.

Model siłowni ORC
100 kW w IMP PAN
Zastosowania:
- Energetyka rozproszona na źródłach biomasy,
- Wykorzystanie ciepła odpadowego.

wspolczynnik zasysania

Strumienicowy układ chłodniczy
i charakterystyki strumienicy
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TURBOGENERATORY ORC
W ramach Zad. 4 opracowywane są turbogeneratory ORC dla różnych prędkości obrotowych
turbiny,
z
jednostopniową
turbiną
promieniową
i
promieniowo-osiową
lub
z wielostopniową turbiną osiową, z generatorem synchronicznym lub asynchronicznym.

Turbina osiowa (ORC) 9000 obr/min

Naprężenia kinetostatyczne w wirniku. Wersja bez bandaża i z bandażem

MIKROBIOGAZOWNIE
Na etapie prac projektowych dotyczących mikrobiogazowni powstaną dwie niezależne
instalacje kontenerowe na Politechnice Śląskiej i Gdańskiej. Mikrobiogazownie będą
wyposażone w kogeneratory o mocy elektrycznej 10 kWe oraz cieplnej ok. 12 kWc.
Mikrobiogazownie będą monitorowane zdalnie, co umożliwi szybszą reakcję na możliwe
problemy eksploatacyjne np. zły stan substratów, zbyt niska (wysoka) temperatura i in.
Przygotowywany jest system sprzedaży franczyzowej, który przejmie w przyszłości wszelkie
zadania umożliwiające skuteczną dystrybucję i bezpieczną eksploatację.

PG

PŚl
Zbiornik biogazu

Bioreaktor

+ 7 kWe / ~10 KWc
+ ciepło dla potrzeb gospodarstw
rodzinnych ~20-100 ha
+ substraty: odpady „gospodarskie+”
(obecnie badania makucha)

Rozdrabniacz

W zakresie produkcji biogazu proponowane są rozwiązania procesowe umożliwiające:
- produkcję biogazu z zawartością metanu dochodzącą do 75%,
- rozdzielenie procesów fermentacji biomasy łatwo i trudno fermentującej.
Dodatkowo prowadzone są badania nad usprawnieniem procesu biogazowni dotyczące hydrolizy
substratu o dużej zawartości lignocelulozy z wykorzystaniem nowych źródeł enzymów oraz
szczepów mikroorganizmów.

BIORAFINERIA
Badania produkcji biopaliw koncentrują się wokół zagadnień konwersji lignocelulozy
do etanolu oraz hodowli i przetwórstwa glonów o wysokiej zawartości oleju. W zakresie szeroko
rozumianej biorafinerii, realizowane są absolutnie nowatorskie w skali świata badania, w oparciu
o wykorzystaniu na ten cel biomasy lignocelulozowej z gruntów marginalnych nie konkurujących
z produkcją żywnościową.

Instalacja do wytwarzania bioetanolu II generacji z biomasy lignocelulozowej
Prowadzone są badania nad hodowlą glonów o wysokiej zawartości oleju oraz odzysku oleju na
cele paliwowe. W badaniach wykazano, iż wiele szczepów glonów kumuluje olej stanowiący 2050% suchej masy a jednym z istotnych czynników hodowli jest limitowanie koncentracji azotu w
medium hodowlanym.

UKŁADY ZGAZOWUJĄCE
W ramach Zad. 4 rozwijany jest typoszereg zgazowarek o mocach elektrycznych od 10
do 350 kWe. W IMP PAN rozwijane są zgazowarki (z wykorzystaniem utleniaczy takich jak
powietrze, para wodna i CO2) o mocach najniższych przeznaczone dla małych gospodarstw
rolnych. UWM rozwija urządzenia o mocach 40 i 150 kWe z wykorzystaniem tlenu
dla utylizacji odpadów rolniczych. Na Politechnice Częstochowskiej i IBW w Olsztynie
k/Częstochowy powstaje urządzenie do utylizacji osadów ściekowych o mocy ok. 70 kWe.
W Paruszowicach IChPW rozpoczął próby technologiczne zgazowarki o mocy ok. 350 kWe
zbudowanej na potrzeby przemysłu drzewnego, wykorzystujące odpady drzewne.

CHP: 10 – 20 kWe

+ zgazowanie parowe
+ układ modułowy

180 kWc/75 kWe

+ zgazowanie osadów
ściekowych
+ układ współprądowy
+ wstępne podgrzewanie
biomasy

1500 kWc/350 kWe

zgazowanie biomasy
w reaktorze ze złożem stałym

STOSY OGNIW PALIWOWYCH
Instytut Energetyki rozwija technologię ogniw paliwowych, która pozwoli na obniżenie
kosztów ich produkcji oraz opracowuje systemy umożliwiające łączenie ogniw w stosy dla
budowy układów kogeneracyjnych.

Konfiguracja układu µ-CHP

Przekrój SEM ogniwa paliwowego 5x5 cm2

Zestawienie krzywych prądowo-napięciowych
w temperaturze 800°C

Obliczona sprawność elektryczna układu µ-CHP
w funkcji stopnia wykorzystania paliwa DME
i utleniacza, gęstość prądu = 200 mA/cm2

NOWE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
W ramach badań nowych, innowacyjnych technologii materiałowych i procesowych rozwijane
są
układy
wykorzystujące
materiały
zmiennofazowe,
nanomateriały
i nanostruktury dla procesów fotokatalitycznych (jak rozkład wody i in.), plazmowe metody
rozproszonej
produkcji
wodoru
czy
plazmowa
diagnostyka
procesu
spalania
w silnikach diesla.

Warstwy TiO2
i z nano-klastrami Au
Wielostrugowy mod rozpylania EHD zawiesiny
nanocząstek TiO2 w metanolu (stężenie masowe
Stanowisko laserowego nakładania
1%) dla układu pięciu dysz rozpylających
nanowarstw dla procesu fotokonwersji
umieszczonych w dwóch rzędach. Natężenie
CO2 do metanu „sztuczny liść”
przepływu zawiesiny koloidalnej 1ml/h, napięcie
zasilania 10.5kV

Plazmowa produkcja wodoru

