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Wprowadzenie
Do ogniw słonecznych III generacji zalicza się ogniwa fotochemiczne DSSC,
ogniwa nanokrystaliczne oraz ogniwa barwnikowe Grätzel’a, polimerowe,
organiczne, tandemowe (wielozłączowe), z gorącymi nośnikami, wielopasmowe
oraz termofotowoltaiczne. Stawia się im wysokie wymagania. Z jednej strony
oczekuje się poprawy sprawności w odniesieniu do dotychczasowych możliwości
ogniw II generacji, z drugiej – utrzymania ich niskiej ceny. Charakteryzuje je niski
koszt wytwarzania i instalacji. Wykonanie na podłożu elastycznym rozszerza
znacznie zakres ich aplikacji i umożliwia integrację modułów z elementami
konstrukcyjnymi czy elewacyjnymi.1
Po raz pierwszy fotoprzewodnictwo zaobserwował w związkach organicznych
w 1906 roku A. Pochettino. Eksperymenty dotyczyły antracenu, policyklicznego
węglowodoru aromatycznego o trzech skondensowanych pierścieniach
benzenowych.
Kolejne badania nad fotoprzewodnictwem antracenu prowadził na wczesnym
etapie swojej kariery niemiecki fizykochemik i elektrochemik M. Volmer. Antracen
jest korzystnym materiałem, ze względu na dużą czystość kryształów i szeroką
dostępność.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia badano własności fotoelektryczne
chlorofilu, jak również błękitu metylowego, karotenu, porfiryn i ftalocyjaniny.
Wszystkie one wykazywały efekt fotowoltaiczny. Badania nad ftalocyjaniną
magnezu prowadzone były w 1958 roku przez D. Kearnsa i M. Calvina oraz
w 1964 roku – przez G. Delacote.
W latach siedemdziesiątych XX wieku dokonano kolejnych odkryć. Dotyczyły
one fotoprzewodnictwa trans – poli (acetylenu).2 W 1982 roku B.R. Weinberger
zastosował poliacetylen,3 a cztery lata później S. Glenis – politiofen jako materiał
aktywny. W pierwszym przypadku napięcie obwodu otwartego wynosiło 0,3 V,
w drugim – odpowiednio – 0,4 V.

1

2

3

P. Bernier, G. Bidan, S. Lefran, Advances in Synthetic Metals: Twenty years of progress in science
and technology, Francja 1999, s. 98-110; G. Jastrzębska, Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia
i zastosowanie. Warszawa 2013
H. Shirakawa, E. Louis, A. MacDiarmid, C. Chiang, A. Heeger, Synthesis of electrically conducting
organic polymers: Halogen derivatives of polyacetylene, (CH)x, “Journal of the Chemical Society,
Chemical Communications” 1977, nr 16, s. 578-580
B. Weinberger, M. Akhtar, S. Gau, Polyacetylene photovoltaic devices, “Synthetic Metals” 1982,
nr 4, s. 187-197
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Badania dotyczące słonecznych ogniw organicznych uczulanych barwnikiem
zapoczątkowano w latach siedemdziesiątych XX wieku, głównie za sprawą
M. Grätzela, twórcy ogniwa DSSC (Dye Sensitized Solar Cells),4 a ich dynamiczny
rozwój nastąpił w latach osiemdziesiątych, chociaż sporadyczne eksperymenty
z tego zakresu przeprowadzano już wiele lat wcześniej.5
W 1980 roku powstało pierwsze ogniwo słoneczne na bazie polimerów.
Charakterystyka ogniw organicznych
Fotowoltaiczne ogniwa organiczne zbudowane są ze związków zawierających
atomy węgla. Ich struktury bazują na połączeniu półprzewodnika z warstwą
metaloorganiczną, względnie – z organiczną warstwą barwnika. Działają w wyniku
dysocjacji ekscytonów, wytwarzanych w materiałach molekularnych przez
padające promieniowanie. Przeważnie są to tzw. ekscytony Frenkla, niekiedy
ekscytony CT (charge – transfer). Wewnątrz materiału molekularnego dochodzi do
dyfuzji ekscytonów, dysocjują one na dwa rodzaje nośników ładunku na
elektrodach, względnie na złączach materiałów, po ich rozdzieleniu w obwodzie
zewnętrznym płynie prąd.6
Wydajność przetwarzania energii jest proporcjonalna do efektywności
rozdziału nośników ładunku. Pierwsze rozwiązania ogniw organicznych stanowiły
pojedynczą warstwę z półprzewodnikowego materiału organicznego (polimery,
oligomery, dendrymery), umieszczoną pomiędzy elektrodami, przy czym elektroda
górna z ITO (mieszanina indu, cyny i tlenu) charakteryzowała się dobrymi
własnościami w zakresie przewodzenia światła, dolna, metalowa – natomiast –
dobrym przewodnictwem elektrycznym.7
Ogniwo tego typu zbudowano już w 1958 roku. W tym okresie sprawność
omawianych ogniw nie była imponująca, osiągała zaledwie 0,01%.8 Wynikało
to w znacznej mierze z procesu „wychwytu” dziur przy elektrodzie.
Strukturę warstwową elastycznego ogniwa organicznego przedstawiono na
rysunku 1.
Ze względu na to, że absorber organiczny w rozwiązaniu jednowarstwowym
nie spełniał oczekiwań co do sprawności konwersji, wprowadzono struktury
realizowane w postaci dwóch warstw różnych polimerów z heterozłączem
(dwuwymiarowe), względnie ich mieszaniny tzn. heterozłącza przestrzenne
(trójwymiarowe), a nawet ogniwa wielowarstwowe.9

M. Grätzel, Solar Energy Conversion by Dye-Sensitized Photovoltaic Cells, “Inorganic Chemistry”
2005, nr 44, s. 6841-6851
5
P. Bernier, G. Bidan, S. Lefran, Advances in…, op. cit.; R. Signerski, J. Godlewski, Organiczne ogniwa
fotowoltaiczne, „Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania” 2008, nr 1, s. 77-82
6
J. Godlewski, Currents and photocurrents in organic materials determined by the interface
phenomena, “Advances in Colloid and Interface Science” 2005, nr 116, s. 227-243; G. Jastrzębska,
Ogniwa…, op. cit.; G.A. Peschek, Photochemische Nutzung der Sonnenenergie, “Elektrotechnik und
Maschinenbau” 1977, s. 49-56; R. Signerski, J. Godlewski, Organiczne ogniwa…, op. cit.
7
J. Godlewski, Currents…, op. cit.; G. Jastrzębska, Ogniwa…, op. cit.; R. Signerski, J. Godlewski,
Organiczne ogniwa…, op. cit.
8
G. Jastrzębska, Ogniwa…, op. cit.
9
G. Jastrzębska, Ogniwa…, op.cit; H. Shirakawa, E. Louis, A. MacDiarmid, C. Chiang, A. Heeger,
Synthesis…, op. cit.
4
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Rysunek nr 1: Struktura warstwowa ogniwa organicznego (Konarka Tech

Oznaczenia: folia (1) elektroda metalowa (1), warstwa przewodząca (przezroczysta)
(2), warstwa fotoaktywna (3), elektroda zbierająca (4), folia z tworzywa sztucznego
względnie metalowa (5). Opracowanie własne na podstawie10

Dwuwarstwowe ogniwa organiczne o różnych warstwach aktywnego
półprzewodnika charakteryzują się sprawnością rzędu 5%. W strukturach
dwuwarstwowych proces generacji pary nośników ładunku przebiega na złączu
dwóch różnych materiałów organicznych (a więc poza elektrodą). W wyniku
oddziaływania pola wewnętrznego nośniki ładunku kierują się do właściwych
elektrod (dziury do anody, elektrony do katody). Szczególnie ważny jest tu
właściwy dobór materiałów z uwagi na ich poziomy energetyczne (pasmo
walencyjne półprzewodnika HOMO i pasmo przewodzenia LUMO), co zapewni
w złączu korzystną absorpcję światła i wydajną dysocjację ekscytonów.11
Przykłady struktur jedno- i dwuwarstwowych pokazano na rysunku 2.
Rysunek nr 2: Struktura ogniwa organicznego

a.) fotoogniwo jednowarstwowe b.) fotoogniwo dwuwarstwowe
Oznaczenia (a): elektroda indowa In (1), PTDCA – barwnik perylenetetra carboxylic
(warstwa organiczna) (2), elektroda przezroczysta ITO (ind – tlenek cyny) (3), szkło (4),
Oznaczenia (b): elektroda indowa In (1), PTCBI – warstwa organiczna typu
n – perylenetetracarboxylic – lis – benzimidazol (2), CuPc – ftalocyjanina miedzi (3),
elektroda przezroczysta ITO (ind – tlenek cyny) (4), szkło (5)12

Występuje również ograniczenie wydajności ogniwa dwuwarstwowego, jednak
jest ono spowodowane zakresem absorpcji materiałów organicznych oraz
nieznaczną długością drogi dyfuzji ekscytonów, przyczyniło się do dalszych badań,
a w efekcie – skonstruowania ogniw o złączu objętościowym. Długość drogi dyfuzji
J. Godlewski, Currents…, op. cit.
Ibidem
12
Opracowanie własne na podstawie: J. Godlewski, Currents…, op. cit.
10
11
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ekscytonu ma ogromne znaczenie dla wydajności procesu PV. Strumień
ekscytonów (a w konsekwencji nośników ładunku) jest również funkcją natężenia
padającego światła, współczynnika absorpcji oraz prędkości wygaszania
ekscytonów.
Lepsze wyniki osiągnięto stosując złącza polimer – materiał organiczny
w rozwiązaniu 3D.13 W ogniwach tego typu struktury heterozłączowe obejmują
rozwiązania molekularne, ciekłokrystaliczne, polimerowe oraz hybrydowe.
Najlepsze wyniki eksploatacyjne osiągają ogniwa polimerowe.
Wybrane rozwiązania ogniw organicznych
W roku 1986 C.W. Tang opisał heterozłączowe dwuwarstwowe ogniwo na
bazie ftalocyjaniny miedzi i barwnika terylenowego,14 warstwę CuPc (ftalocyjaniny
miedzi) o grubości 30 nm, barwnika perylenowego PTCBI (perylenetetracarboxylic
bisbenzimidazole) o grubości 50 nm oraz elektrodę srebrową. Rolę drugiej
elektrody pełnił przezroczysty tlenek indowo-cynowy na podłożu szklanym lub
z tworzyw sztucznych. Absorpcja światła w warstwach organicznych jest przyczyną
indukcji ekscytonów, które w okolicy międzypowierzchni warstw tworzących pasmo
przewodnictwa i pasmo walencyjne dysocjują w swobodne nośniki ładunku.
Zachodzące procesy sprawiają, że elektron porusza się w paśmie przewodnictwa,
a dziura – odpowiednio – w walencyjnym.15 Parametry charakterystyczne ogniwa
Tanga przyjmowały następujące wartości: gęstość prądu zwarcia 2,3 mA/cm2,
napięcie obwodu otwartego 0,45 V, współczynnik wypełnienia 0,65. Sprawność
ogniwa osiągała zaledwie 1%.16 Poprawę parametrów osiągnięto w wyniku
dalszych badań i modyfikacji warstw przeprowadzonych przez S.R. Forresta
(rozwiązania tandemowe).17
Ogniwo opisane przez Tanga poddał badaniom w 2014 roku J. Godlewski
wraz z zespołem.18 Autorzy wykazali, że w badanym układzie zachodzi efekt
fotowoltaiczny, będący wynikiem dysocjacji ekscytonów na granicy dwóch
materiałów organicznych. W celu poprawy wydajności procesu sugerują jednak
przeprowadzić modyfikację architektury ogniwa.
W roku 1988 M. Grätzel wraz z zespołem naukowym z École Polytechnique
Fédérale z Lozanny, przeprowadził pierwsze testy na skonstruowanym wcześniej
ogniwie barwnikowym. Wykazał jego sprawność 7%.19
Ogniwo „barwnikowe” Grätzela, (nanocell) przedstawiono na rysunku 3.

H. Shirakawa, E. Louis, A. MacDiarmid, C. Chiang, A. Heeger, Synthesis…, op. cit.
C.W. Tang, Two-layer organic photovoltaic cell, “Applied Physics Letters” 1986, nr 48, s. 183-184
15
H. Shirakawa, E. Louis, A. MacDiarmid, C. Chiang, A. Heeger, Synthesis…, op. cit.; W. Stepaniuk,
Perowskity szansą polskiej nauki, Polski Przemysł, www.polski przemysł.com.pl/technologie,
(pobrano 10.07.2015 r.)
16
G. Jastrzębska, Ogniwa…, op. cit.; R. Signerski, J. Godlewski, Organiczne ogniwa…, op. cit.
17
S.R. Forrest, F.F. So, Organic-on-inorganic semiconductor heterojunctions-Energy-band
discontinuities, quasi-Fermi levels, and carrier velocities, “Journal of Applied Physics” 1988, nr 64,
s. 399-409
18
J. Godlewski, R. Singerski, G. Jarosz, M. Obarowska, J. Szostak, Jedno- i dwuwarstwowe organiczne
ogniwa fotowoltaiczne, „Prace Instytutu Elektrotechniki” 2014, nr 264, s. 81-90
19
M. Grätzel, Solar…, op. cit.; G. Jastrzębska, Ogniwa…, op. cit.
13
14

1104
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 3: Budowa ogniwa fotowoltaicznego barwnikowego

Oznaczenia: warstwa półprzewodnika TiO2 z zaabsorbowanym
(1), elektrolit (2), platyna (3), elektroda przezroczysta (4), szkło (5)20

barwnikiem

System
fotoelektrochemiczny
ogniwa
barwnikowego
bazuje
na
półprzewodnictwie formowanym pomiędzy światłoczułą anodą i elektrolitem.
Budowa ogniwa jest warstwowa. Podłoże stanowi warstwa szklana. Pokryta jest
ona ditlenkiem tytanu TiO2, naniesionym w procesie spiekania, dzięki czemu
uzyskuje się porowatość warstewki, a tym samym jej dużą powierzchnię. Dalsze
warstwy to monomolekularna błonka półprzewodzącego barwnika na bazie rutenu,
warstwa elektrolitu (roztwór jodu w jodkach potasu) i folia platynowa
(katalizatora).21
Barwnik pełniący rolę absorbera dobrze pochłania promieniowanie poniżej
900 nm. Po zaabsorbowaniu fotonu, molekuły barwnika ulegają wzbudzeniu,
a w wyniku tego, że zwiększoną energię przekazują do warstwy TiO2, elektrony
z warstwy barwnika, przechodzą do dwutlenku tytanu. Elektrony uzupełniane
są z górnej elektrody (TCO+Pt) (swobodny elektron). Elektron dostarcza ładunek
do elektrody tylnej TCO. Jednocześnie dziury rekombinują z elektronami
z elektrolitu. W dalszym ciągu, w reakcji z elektrolitem, dochodzi do redukcji
barwnika. Elektrolit po osiągnięciu w ten sposób stanu wyjściowego, pobiera
elektron z elektrody przedniej.
Ogniwo charakteryzuje niestety wysoka cena, wynikająca z zastosowania
polipirydylowych kompleksów rutenu i osmu. Dodatkowo, należy mieć na uwadze,
że związki jodu należą do materiałów agresywnych.22
Prąd generowany przez ogniwo DSSC osiąga gęstość 20 mA/cm2 (dla
porównania – w krzemowym – odpowiednio – 35 mA/cm2), a napięcie obwodu
otwartego przyjmuje wartość 0,7 V, współczynnik wypełnienia wynosi 0,45,
a sprawność osiąga 11%.23

G. Jastrzębska, Ogniwa…, op. cit.
P. Bernier, G. Bidan, S. Lefran, Advances in…, op. cit.; J. Godlewski, R. Singerski, G. Jarosz,
M. Obarowska, J. Szostak, Jedno- i…, op. cit.; G. Jastrzębska, Ogniwa…, op. cit.; H. Shirakawa,
E. Louis, A. MacDiarmid, C. Chiang, A. Heeger, Synthesis…, op. cit.
22
G. Jastrzębska, Ogniwa…, op. cit.; M. Palewicz, A. Iwan, Polimerowe ogniwa słoneczne, „Polimery”
2011, nr 2, s. 99-107
23
Y. Chiba, et al., Dye-sensitized solar cells with conversion efficiency of 11,1%, “Japanese Journal
of Applied Physics” 2006, nr 25, s. 638-640
20
21
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Ogniwo barwnikowe w wersji cienkowarstwowej skonstruowane zostało po raz
pierwszy w 1991 roku przez Michaela Grätzela oraz Briana O’Regana z École
Polytechnique Fédérale z Lozanny.24
Strukturę stanowią elastyczne warstwy o dużej odporności mechanicznej.
Ogniwo nie wymaga ochrony na wypadek nie sprzyjających warunków
atmosferycznych.
Produkcja omawianych ogniw charakteryzuje się wyjątkowo niskimi kosztami
(metoda sitodruku). Sprawność ogniwa wynosi jednak zaledwie 8,2%.25
Na rysunku 4 pokazano barwnikowe moduły produkowane przez
Fraunhofer.26
W wyniku wprowadzenia licznych rozwiązań nowatorskich, czemu sprzyja
łatwość chemicznej modyfikacji struktur, wydajność ogniw organicznych
sukcesywnie wzrasta, przy czym w ciągu dwudziestu ostatnich lat zwiększyła się
niemal dwukrotnie. W 2014 roku potwierdzone sprawności ogniw organicznych
mierzone w ramach globalnego spektrum AM=1,5 (1000 W/m2) w temperaturze
25°C (IEC 60904-3: 2008, ASTM G-173-03 globalne) osiągały do 11%, jak również
współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor) charakteryzowała wysoka wartość rzędu
71,4%, a w przypadku DYE – odpowiednio 11,9±0,4%, współczynnik wypełnienia
FF=71,3%.27
Rysunek nr 4: Moduły barwnikowe Fraunhofer

W strukturze opracowanej przez T. Miyasaka, zamiast barwnika zastosowano
perowskit.28
Perowskity zastosowane są również w ogniwach słonecznych przez Polkę,
Olgę Malinkiewicz. W tym przypadku, ogniwa w wersji cienkowarstwowej osiągają
sprawność 11,9±0,4%, przy współczynniku wypełnienia 0,77. Do podobnych
wyników badań doszedł brytyjski naukowiec H. Snaith, co zawarł w swoich licznych

B. O’Regan, M. Grätzel, A low-cost, high efficient solar cells based on dye-sensitized colloidal TiO2
films, “Nature” 1991, nr 353, s. 737-740
25
B. O’Regan, M. Grätzel, A low-cost…, op. cit.
26
G. Jastrzębska, Ogniwa…, op. cit.
27
M. Green, et al., Solar cell efficiency tables, “Progress in Photovoltaics” 2015, nr 23, s. 1-9
28
A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, T. Miyasaka, Organometal halide perovskites as visiblelight sensitizers for photovoltaic cells, “Journal of the American Chemical Society” 2009, nr 17,
s. 6050-6051
24
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publikacjach, m.in. w marcu 2014 roku opisał zmodyfikowaną procedurę syntezy
ogniw słonecznych.29 Wyprodukowane ogniwo osiągnęło wydajność 12,3%.
Najlepsze wyniki eksploatacyjne pozwalają osiągnąć ogniwa polimerowe.
Pierwsze ogniwo słoneczne na bazie polimerów powstało dopiero w 1980 roku.
Podstawowe części składowe ogniw polimerowych to półprzewodnikowy polimer o
sprzężonych wiązaniach, w którym zachodzi absorpcja światła – i – zmodyfikowany
fuleren. Można wyróżnić dwa rozwiązania polimerowych ogniw fotowoltaicznych,
tj. warstwowe (bilayer) i objętościowe (bulk heterojunction, BHJ).
Pierwsze tego typu znaczące konstrukcje powstały na początku XXI wieku za
sprawą Heegera, Frienda i Sariciftci.30 W grupie ogniw polimerowych najbardziej
popularne są struktury z heterozłączem, złącza tandemowe i wielowarstwowe.
Polimery przewodzące znalazły zastosowanie jako materiały do budowy
ogniw. Szczególnie przydatne są tu ich stabilność cieplna oraz fotochemiczna,
a także – znaczna ruchliwość nośników ładunku. Wpływ na skuteczne
zastosowania PV ma również polidyspersyjność polimerów (rozrzut mas
cząsteczkowych). Należy mieć również na uwadze wartość przerwy energetycznej
polimeru, która nie powinna przekraczać 2 eV.
Pod koniec lat osiemdziesiątych w laboratorium Bayer AG w Niemczech
do budowy ogniw organicznych zastosowano mieszaninę PEDOT (poly
3, 4 ethylenedioxythiophene) i PSS (polystyrene sulfonic acid). Okazało się to
bardzo dobrym rozwiązaniem. W efekcie uzyskano materiał o wysokiej
transparentności i stabilności oraz o przerwie energetycznej 5,2 eV. Zastosowany
w ogniwach jako warstwa wygładzająca ułatwia transport dziur do elektrody ITO.
Podsumowanie
1. W ostatnich latach obserwuje się nowe trendy w fotowoltaice. Obok ogniw
konwencjonalnych, coraz liczniejszą grupę tworzą ogniwa III generacji.
Szeroka gama materiałów organicznych o własnościach interesujących
z punktu widzenia konwersji energii Słońca na elektryczną, otwiera
perspektywy dla nowych struktur PV i ich aplikacji, w szczególności
architektonicznych.
2. Ogniwa organiczne wytwarzane są za pomocą konkurencyjnych
technologii, do jakich należą: sitodruk, druk atramentowy i natryskiwanie.
W ostatnim czasie zastosowano również spray, do spryskiwania szyb
celem pozyskania efektu PV. Pokryta sprayem szyba wytwarza energię
elektryczną w wyniku konwersji zarówno światła naturalnego jak
i sztucznego. Zachowuje przy tym transparentność. Komórki PV zawarte
w sprayu pozwalają na wytworzenie ogniw o dziesięciokrotnie mniejszej
grubości niż dotychczasowe cienkowarstwowe.
3. Kolejna technika wytwarzania ogniw PV to produkcja folii. Jej autorami są
Norwegowie i Anglicy. Fotowoltaiczna folia, transparentna służy do
pokrycia okien, co pozwala im zamienić się w małe generatory
fotowoltaiczne. Koszty produkcji są niskie, a w dodatku produkt pełni
podwójną rolę, wytwarza energię elektryczną i zastępuje szyby okienne.
29

K. Wojciechowski, M. Saliba, T. Leijtens, A. Abate, H. Snaith, Sub-150 C processed mesosuperstructured perovskite solar cells with enhanced efficiency, “Energy & Environmental Science”
2014, nr 7 (3), s. 1142-1147
30
H. Shirakawa, E. Louis, A. MacDiarmid, C. Chiang, A. Heeger, Synthesis…, op. cit.
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4. Ze względu na swoje właściwości, elastyczność, giętkość i lekkość,
niewielką materiałochłonność, nieskomplikowany i niskokosztowy proces
produkcyjny jak i możliwości pozyskania nowych rozwiązań w wyniku
prostej chemicznej modyfikacji, stosunkowo wysoką wydajność (11,5%, –
dotyczy ogniwa o trzech złączach, a nawet ostatnio – 15%) i możliwości
jej zwiększenia, współczynnik absorpcji o wartości w zakresie
przekraczającym 104/cm (chociaż niestety w ograniczonym zakresie
promieniowania), organiczne ogniwa zyskują na popularności. Dotyczy to
przede wszystkim ogniw bazujących na złączach polimer – materiał
organiczny, heterozłączach objętościowych oraz – ogniw hybrydowych.
5. Szacuje się, że już wkrótce, koszt wytwarzania ogniw organicznych będzie
10-krotnie mniejszy niż obecnie. Opracowywane są liczne projekty
(Research and Development), dotyczące strategii rozwoju fotowoltaiki,
gdzie podstawowym celem jest wzrost wydajności ogniw fotowoltaicznych
oraz spadek kosztów produkcji.
6. Odnotowuje się szeroki zakres włączania do materiałów na ogniwa PV
również perowskitów. Przykładowo, przeprowadza się eksperymenty nad
DSSC w wersji stałej z perowskitem CH3NH3PbI3. Wyniki badań
potwierdziły, że w takim rozwiązaniu można osiągnąć sprawność rzędu
15%. Proces ten nie wymaga wysokich temperatur, a dzięki temu
perowskity można nakładać zarówno na szkło, ale też na folię i papier.
Ogniwa „z udziałem” perowskitów charakteryzują się wyższą wydajnością
i niskim kosztem. Mogą integrować materiały organiczne i nieorganiczne.
7. Naukowcy z USA oraz z Chin opracowali nowy, półprzewodnikowy materiał
polimerowy, którego polimeryzację można kontrolować za pomocą
temperatury. Pozwala to na regulację jego właściwości.
8. Do najbardziej znanych firm opracowujących ogniwa nanofotowoltaiczne,
należy drezdeńska – HELIATEK. Jeden z jej ostatnich (2015)
realizowanych projektów to projekt instalacji HeliaFilm w Singapurze,
o powierzchni 226 m2 i mocy szczytowej 12 kWp.
Firma BOSCH w zakresie ogniw nanofotowoltaicznych specjalizuje się
w ogniwach o podwójnych organicznych powłokach fotoaktywnych.
Perspektywicznie planuje się nawet produkcję wielkogabarytowych ogniw
nanofotowoltaicznych na szeroką skalę.
Streszczenie
W pracy przedstawiono tendencje rozwojowe w dziedzinie technologii
produkcji organicznych ogniw słonecznych, począwszy od prototypów z lat
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, o sprawności zaledwie =0,01% do
najnowszych rozwiązań z zastosowaniem perowskitów, o =11,9±0,4% i FF=0,77.
Scharakteryzowano liczne zalety ogniw organicznych jak: elastyczność i giętkość,
niska masa cząsteczkowa, jak również możliwość produkowania ich w postaci
cienkich warstw o grubości 100 nm, znaczny współczynnik absorpcji choć
w ograniczonym zakresie promieniowania. Szczególną uwagę poświęcono
szerokim możliwościom ingerencji w chemiczną strukturę substratów, celem ich
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modyfikacji, co umożliwia uzyskanie struktur o zróżnicowanych własnościach
i implikuje wszechstronny zakres ich aplikacji. Dodatkowym atutem jest niski koszt
wytwarzania, ogniwa organiczne stanowią zatem ciekawą alternatywę dla
tradycyjnych rozwiązań.
Summary
The paper presents the development trends in production technology
of organic solar cells, including prototypes from 1970s, with efficiency  = 0,01% to
the latest solutions using perovskite, with efficiency  = 11,9±0,4% and FF = 0,77.
The numerous advantages of organic cells like elasticity and flexibility, low
molecular weight, as well as the ability to produce them in the form of thin layers
with thickness of 100 nm and significant absorption coefficient were characterized.
Particular attention was paid to possibilities of interference in the chemical
structure of the substrates, in order to modify them, which allows to obtain
structures with different properties and implies a wide range of application. Another
advantage is the low cost of manufacturing, organic cells are therefore an
interesting alternative to traditional solutions.
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Paweł MATUSZCZYK, Janusz FLASZA
Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
ORGANICZNE OGNIWA FOTOWOLTAICZNE UCZULANE BARWNIKIEM
Wstęp
W ciągu ostatnich lat nowe, obiecujące odkrycia w dziedzinie fotowoltaiki,
doprowadziły do ponownego zainteresowania organicznymi ogniwami
fotowoltaicznymi. Badania pokazują, że wydajność kwantowa przeniesienia
elektronu ze stanu wzbudzenia niektórych materiałów polimerowych przebiega
bardzo szybko, co przekłada się na duże możliwości poprawienia separacji
ładunków w ogniwie fotowoltaicznym.
Duże znaczenie mają tutaj procesy, które zachodzą na styku elektrod
a aktywną warstwą organiczną, np. atomy metalu mogą przenikać w głąb materiału
organicznego,
zmieniając
właściwości
złącza,
przezroczyste
warstwy
przeciwodblaskowe wykonane z tlenku indu i cyny – ITO (ang. Indium Tin Oxide)
również mogą stwarzać pewne trudności, związane z niejednorodnością struktury
(mogą wystąpić w pewnych obszarach stosunkowo duże wartości pola
elektrycznego, które znacząco przyspieszają rozkład związków organicznych.
Architektura organicznych ogniw fotowoltaicznych
Zdecydowana większość organicznych ogniw fotowoltaicznych posiada płaską
strukturę warstwową, w której warstwa aktywna – organiczna jest zamknięta
między dwoma elektrodami. Elektrody: przezroczysta, najczęściej wykonana jest
z tlenku indu i cyny – ITO, natomiast elektroda nieprzezroczysta najczęściej
wykonana jest z aluminium.
Separacja ładunków w tych ogniwach następuje w rejonie styku między
półprzewodnikiem organicznym a metalem oraz w obszarach kontaktu między
domieszkami, np. tlenem i donorem organicznym (między materiałami o różnych
poziomach energetycznych HOMO i LUMO). Materiały cechujące się większym
poziomem energetycznym stanowią akceptory elektronów – HOMOA, LUMOA,
natomiast materiały o mniejszej energii są donorami elektronów – HOMOD,
LUMOD.
Chcąc uzyskać dużą wydajności separacji, powinna być spełniona poniższa
zależność:
∆(𝐿𝑈𝑀𝑂𝐷 − 𝐿𝑈𝑀𝑂𝐴 ) > energia ekscytonu
Organiczne ogniwa fotowoltaiczne buduje się w jednej z czterech poniższych
architektur:
1. Ogniwa jednowarstwowe – homozłączowe posiadają warstwę
organiczną zamkniętą pomiędzy dwoma elektrodami. Warstwa organiczna ma
z jedną z tych warstw kontakt omowy, a z drugą stanowi połączenie o charakterze
prostującym.
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Rysunek nr 1: Architektura organicznego ogniwa PV typu – homozłączowe
z pojedynczą warstwą

W ogniwach tego typu obszar aktywny jest stosunkowo cienką warstwą –
wzbudzone promieniami słonecznymi nośniki ładunków o przeciwnych znakach
poruszają się w tym samym materiale, co prowadzi do dużych strat
spowodowanych rekombinacją. Ogniwa te posiadają małą wydajność i dotychczas
były wykorzystywane tylko do badań w zakresie specyficznych właściwości
materiałowych.
2. Ogniwa dwuwarstwowe – heterozłączowe cechują się lepszymi
parametrami od ogniw jednowarstwowych, dobierając odpowiednio materiał
donorowo-akceptorowy można zwiększyć wydajność dysocjacji ekscytonów.1
Chłonność fotonów świetlnych jest również zwiększona, dzięki zastosowaniu
dwóch materiałów organicznych cechujących się różnymi widmami absorpcyjnymi.
Rysunek nr 2: Architektura organicznego ogniwa PV typu – heterozłączowe
dwuwarstwowe

1

Ekscytony – związane elektrycznie obojętne pary elektron – dziura
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W ogniwach tych obszar aktywny jest również stosunkowo cienką warstwą –
tylko ekscytony powstałe w pobliżu warstwy zubożonej mogą do niej docierać,
ulegając dysocjacji, natomiast uwolnione elektrony są gromadzone w materiale
organicznym o dużym powinowactwie elektronowym, a uwolnione dziury
w materiale o stosunkowo małej jonizacji.
Wyniki prowadzonych badań pokazują, że pod wpływem światła ultraszybkie,
odwracalne przenoszenie elektronu ze związków organicznych o sprzężonym
układzie wiązań chemicznych do fulerenów (fuleren C60) jest wykorzystywane
w heterozłączach, jako akceptor. Obecność fulerenu prowadzi do znacznego
zwiększenia fotoprądu w ogniwie organicznym (nawet 20 – krotne). Zastosowanie
układów dwuwarstwowych daje możliwość osiągnięcia dużo większych sprawności
fotokonwersji w porównaniu do układów jednowarstwowych.
W ogniwach tych, LUMO akceptora ma dużo większą energię niż LUMO
donora. Zachowując odpowiednią różnicę energii LUMO, separacja ładunku jest
wydajniejsza na styku donor – akceptor niż na złączu z elektrodą.
Rysunek nr 3: Poziomy pasm energetycznych heterozłącza dwuwarstwowego przed
zetknięciem z elektrodami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Wacławek, T. Rodziewicz, Ogniwa
słoneczne – wpływ środowiska naturalnego na ich pracę. Warszawa 2011
Rysunek nr 4: Poziomy pasm energetycznych heterozłącza dwuwarstwowego
po zetknięciu z elektrodami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Wacławek, T. Rodziewicz, Ogniwa
słoneczne – wpływ środowiska naturalnego na ich pracę. Warszawa 2011
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3. Ogniwa heterozłączowe – przestrzenne cechują się ograniczoną
sprawnością ze względu na występowanie dużej różnicy między grubością
warstwy półprzewodnika organicznego a długością drogi dyfuzji ekscytonu.
Rysunek nr 5: Architektura organicznego ogniwa PV typu – heterozłączowe
przestrzenne

Rysunek nr 6: Schemat budowy heterozłącza przestrzennego2

Jedną z trudności w procesie powstawania heterozłączy przestrzennych jest
mieszalność zastosowanych materiałów oraz ich stabilność. Poniższe rysunki
przedstawiają schematy zjawisk zachodzących na styku materiałów (heterozłącza
i elektrody).

2

M. Wacławek, T. Rodziewicz, Ogniwa słoneczne – wpływ środowiska naturalnego na ich pracę.
Warszawa 2011
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Rysunek nr 7: Swobodny odpływ nośników ładunku z heterozłącza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Wacławek, T. Rodziewicz, Ogniwa
słoneczne – wpływ środowiska naturalnego na ich pracę. Warszawa 2011
Rysunek nr 8: Bariera potencjału na styku – brak przepływu ładunków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Wacławek, T. Rodziewicz, Ogniwa
słoneczne – wpływ środowiska naturalnego na ich pracę. Warszawa 2011

W funkcjonowaniu heterozłącza kluczową rolę odgrywa
przenikających się sieci sprzężonych polimerów z fulerenami.

struktura

Rysunek nr 9: Przykłady donorowych i akceptorowych molekularnych struktur
półprzewodnikowych polimerów stosowanych w organicznych ogniwach fotowoltaicznych3

3

lbidem
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4. Ogniwa heterozłączowe – wielowarstwowe mają warstwę akceptorową
oraz warstwę donorową (mieszaninę donorowo-akceptorową) w postaci blendy.
Rysunek nr 10: Architektura organicznego ogniwa PV typu – heterozłączowe
wielowarstwowe

Zasada działania organicznych ogniw fotowoltaicznych
Zasada działania organicznych ogniw fotowoltaicznych jest odwrotna
do zasady działania organicznych diod elektroluminescencyjnych – OLED (ang.
Organic Light Emitting Diode).
W przypadku diod OLED elektrony są wstrzykiwane z elektrody – katody,
charakteryzującej się niskim stanem jonizacji, a dziury są wstrzykiwane z elektrody
– anody cechującej się wysokim stanem jonizacji.
W przypadku materiałów organicznych elektrony i dziury rekombinują,
emitując światło. Sytuacja odwrotna jest w ogniwach fotowoltaicznych, w których
pod wpływem absorpcji promieni słonecznych pojawiają się ekscytony. Po procesie
dysocjacji ekscytonu elektron musi dotrzeć do elektrody o niskim poziomie energii
jonizacji, a dziura do elektrody o wysokim poziomie jonizacji.
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Rysunek nr 11: Schematy działania diody OLED (po lewej) i ogniwa słonecznego
(po prawej)4

Kształt pasm energetycznych w miejscu kontaktu elektrody z materiałem
organicznym zależy od przewodności materiału organicznego. W przypadku
zwarcia ogniwa, poziomy elektrod (Fermiego) wyrównują się, jeżeli dielektrykiem
jest materiał organiczny to natężenie pola elektrycznego zmienia się liniowo,
natomiast, gdy materiał organiczny jest półprzewodnikiem typu p, to warstwa
zubożona tworzona jest po stronie elektrody o małej jonizacji (pojawia się złącze
Schottky’ego).

4

lbidem
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Rysunek nr 12: Energia, kształt pasma energetycznego – bez styku półprzewodnika
organicznego z elektrodą5

Rysunek nr 13: Energia, kształt pasma energetycznego – zetknięcie dielektryka
z elektrodą (po lewej) oraz zetknięcie półprzewodnika z elektrodą (po prawej)6

Ogniwa fotowoltaiczne uczulane barwnikiem
Działanie ogniw PV uczulanych barwnikiem – DSC (ang. Dyesensitized Solar
Cell) związane jest z odwracalnym procesem fotochemicznym. W ogniwach takich
absorpcja promieni słonecznych i przenoszenie ładunku rozdzielone są pomiędzy
poszczególne warstwy (między różne jego składniki) – barwnik odpowiedzialny za
pochłanianie fotonów nie uczestniczy w procesie przenoszenia ładunku.
Nanokrystaliczne ogniwo barwnikowe składa się z dwóch szklanych płytek,
które pokryte są jednostronnie przewodzącą oraz przezroczystą warstwą ITO
(tlenek cyny i indu) lub ZnO (tlenek cynku), bądź warstwą SnO2 (ditlenek cyny). Na
przednią płytkę ogniwa napyla się cienką warstwę platyny (Pt). Warstwę ditlenku
tytanu (TiO2) o grubości ok. 50µm umieszcza się pomiędzy przezroczystym szkłem
przewodzącym. Warstwa ta odpowiedzialna jest za przewodzenie prądu stanowiąc
jednocześnie nośnik, na którym pochłonięte są molekuły organicznego barwnika.

5
6

lbidem
lbidem
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Rysunek nr 14: Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego uczulanego barwnikiem
CB (ang. Conductive Band) – poziom pasma przewodnictwa, VB (ang. Valance Band) –
poziom pasma walencyjnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Wacławek, T. Rodziewicz, Ogniwa
słoneczne – wpływ środowiska naturalnego na ich pracę. Warszawa 2011

Padające promienie słoneczne są pochłaniane przez molekuły barwnika przy
powierzchni ditlenku tytanu, molekuły te w procesie wzbudzenia przechodzą do
wyższego stanu elektronowego – ze stanu S do stanu S*(1). Barwnik następnie
oddaje elektron do pasma przewodnictwa CB ditlenku tytanu (2). Elektron
wstrzyknięty przez barwnik przenika przez porowatą powierzchnię ditlenku tytanu
do warstwy przezroczystej przewodzącej elektrody ujemnej TCO, a następnie
do przeciwnej elektrody dodatniej (3). Barwnik utleniony przechodzi ponownie do
postaci wyjściowej dzięki jonowi jodkowemu I- znajdującemu się w elektrolicie,
który w procesie utlenienia zamienia się w anion trijodkowy I3− (5). Anion trijodkowy
ponownie przechodzi do postaci jonu jodkowego, pobierając przy tym elektron
z dodatniej elektrody, która jest pokryta warstwą platyny (4).
Wartość napięcia w obwodzie otwartym w ujęciu teoretycznym zależy
od różnicy potencjałów między pasmem przewodnictwa TiO2, a potencjałem
utleniająco-redukcyjnym w elektrolicie par I − / I3− .
Używane barwniki w ogniwach fotowoltaicznych powinny cechować się
określoną absorpcją światła o długościach fal mniejszych niż 920nm. Struktura
chemiczna barwnika powinna uwzględniać grupy funkcyjne umożliwiające silne
związanie się tych związków z powierzchnią półprzewodnika tlenkowego. Aby
zmniejszyć straty energii przy przenoszeniu ładunku, należy odpowiednio dobrać
energię stanu wzbudzonego, która powinna być dopasowana do dolnej krawędzi
pasma przewodnictwa tlenku. Stabilność barwnika powinna wynosić minimum
20 lat, a potencjał redoks powinien być odpowiednio duży, aby następowała jego
regeneracja przez pobranie z elektrolitu lub półprzewodnika dziurowego elektronu.
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Główną zaletą organicznych ogniw fotowoltaicznych, w porównaniu do ogniw
produkowanych w innych procesach technologicznych, jest mała zależność
sprawności od zmian temperatury, natomiast wadą jest konieczność stosowania
elektrolitu w postaci ciekłej, co związane jest z trudnością wykonania takich ogniw
oraz powoduje ograniczenie ich zastosowania. Zamiast ciekłego elektrolitu można
wykorzystać stałofazowy półprzewodnik typu p – tworząc sieć strukturalną
nanokrystalicznego ditlenku tytanu, który powinien spełniać poniższe wymagania:
 materiał powinien posiadać zdolność osadzania się w obrębie porowatej
warstwy nanokrystalicznej;
 materiał powinien być zdolny do przeniesienia dziury z sensybilizatora,
który wstrzyknął elektron do ditlenku tytanu TiO2;
 materiał powinien być przezroczysty w zakresie widma światła widzialnego;
 materiał musi wstrzykiwać elektrony skutecznie podobnie jak barwnik;
 musi istnieć metoda wprowadzania półprzewodnika p bez rozpuszczania
lub niszczenia monowarstwy pigmentu osadzonego w TiO2.
Nanokrystality stosowane w fotowoltaice
Nanokrystality w połączeniu z polimerem tworzą heterostrukturę. W warstwie
aktywnej nanokrystality powodują zaburzenie ciągłości jej współczynnika
załamania, co prowadzi również do silnego rozpraszania światła. Duży gradient
natężenia pola elektrycznego powstaje na interfejsie nanokrystalit – polimer,
natomiast hybrydowe warstwy nanokrystalit – polimer, łączą w sobie cechy obydwu
związków.
Rysunek nr 15: Charakterystyki prądowo-napięciowe fotoogniw z hybrydowymi
warstwami aktywnymi zawierającymi TiO2, H97

7

E. Gondek, Materiały i wielowarstwowe struktury optyczne do zastosowań w fotowoltaice organicznej.
Kraków 2014
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Rysunek nr 16: Charakterystyki prądowo-napięciowe fotoogniw z hybrydowymi
warstwami aktywnymi zawierającymi ZnO, H108

Wyniki
badań
w fotowoltaice

związków

niskocząsteczkowych

stosowanych

Rysunek nr 17: Struktura cząsteczki 1H-pirazolo[3,4-b] chinoliny9

Wpływ rodzajów podstawników i ich kombinacji na właściwości absorpcyjne
i fotoluminescencyjne cząsteczki jest wyznaczany w wyniku modelowania
kwantowo-chemicznego a następnie weryfikowany eksperymentalnie.

8
9

lbidem
lbidem
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Jednymi z podstawowych zagadnień analizowania zastosowania modeli
kwantowo-chemicznych są: konformacje molekuł pochodnych PQ, kształty
i położenia widm absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych oraz właściwości
elektronowe (kształty orbitali molekularnych) oraz momenty dipolowe i poziomy
energetyczne HOMO-LUMO.
Rysunek nr 18: Konformacja molekuły PQ, H210

Rysunek nr 19: Wpływ ułożenia pierścienia Ph2 na widma absorpcyjne11

10
11

lbidem
lbidem
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Rysunek nr 20: Teoretyczne i eksperymentalne widma absorpcyjne dimeru
BAPQD w rozpuszczalnikach polarnych: CHX – cykloheksan, CF – chloroform,
THP – tetrahydrofuran, ACN – acetonitryl, H412

Rysunek nr 21: Teoretyczne i eksperymentalne widma fotoluminescencyjne
dimeru BAPQD w rozpuszczalnikach polarnych: CHX – cykloheksan, CF – chloroform,
THP – tetrahydrofuran, ACN – acetonitryl, H413

12
13

lbidem
lbidem
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Na powyższych przebiegach widać przesuniecie z poszerzeniem pasm
emisyjnych w kierunku pasma fal podczerwonych. Stosunkowo dokładne
połączenie teorii z badaniami eksperymentalnymi daje połączenie metod PM3
(metody półempiryczne) i dynamiki molekularnej.
Rysunek nr 22: Charakterystyka napięcia obwodu otwartego UOC w stosunku do
momentu dipolowego, H714

Przykładowe zastosowania organicznych ogniw fotowoltaicznych
Nowe parametry i właściwości organicznych ogniw fotowoltaicznych, poza
klasycznymi zastosowaniami, pozwalają na wykorzystanie tych ogniw, jako
przenośnych źródeł energii, elementów ubrań, pokryć dachów, żagli, namiotów
oraz ścian budynków. Organiczne ogniwa fotowoltaiczne są bardzo często
wykorzystywane w zastosowaniach militarnych, gdzie niezbędna jest ich
elastyczność i lekkość oraz łatwe przemieszczanie detektorów promieniowania
i elementów zasilania.
Stosunkowo niewielka materiałochłonność organicznych ogniw PV, wynika
z produkowania ich w postaci cienkich warstw – włókien (ok. 100nm), jak również
łatwość chemicznego modyfikowania oraz bardzo duża różnorodność chemicznych
struktur możliwych do zastosowania, pozwala z dużym prawdopodobieństwem
przypuszczać, iż organiczne ogniwa fotowoltaiczne w przyszłości zdominują rynek
ogniw i akumulatorów (baterii) fotowoltaiczny.

14

lbidem
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Rysunek nr 23: Zastosowanie w układach elektronicznych15

Rysunek nr 24: Panele słoneczne dostarczające energię elektryczną i cieplną16

15
16

http://elektronikab2b.pl (pobrano 27.07.2015 r.)
http://rtvagd.wp.pl (pobrano 27.07.2015 r.)
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Rysunek nr 25: Namiot zasilany ogniwami słonecznymi17

Perspektywy
rozwoju
materiałów
organicznych
stosowanych
w fotowoltaice
Obecnie używane ogniwa fotowoltaiczne wytwarzane są w większości
z materiałów nieorganicznych, najczęściej z krzemu. Ogniwa te charakteryzują się
dużą wydajnością konwersji energii słonecznej na energię elektryczną – ponad
20%, ale patrząc z punktu ekonomicznego są drogie oraz kosztowne w procesie
późniejszej utylizacji. Ze względu na cenę oraz ze względu na ochronę
środowiska, zaczęto poszukiwać alternatywnych ogniw wytwarzanych z materiałów
organicznych, które obecnie mają wydajność na poziomie ok. 16%. Głównym
motorem napędowym powodującym rozwój organicznych ogniw fotowoltaicznych
jest niższa cena wytwarzania energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę
powierzchni ogniwa, która w przyszłości powinna być ok. 10 razy mniejsza
w porównaniu z ogniwami krzemowymi. Dodatkowymi korzyściami stosowania
organicznych ogniw PV są: lekkość i elastyczność oraz niska toksyczność. Do wad
można zaliczyć stosunkowo krótki czas życia ok. 4-5 lat, co jest dużym
ograniczeniem długotrwałych inwestycji szczególnie w budownictwie. Priorytetem
dla środowisk naukowych jest zwiększenie czasu życia organicznych ogniw
fotowoltaicznych oraz dynamiczny rozwój tej technologii.
Aktualnie rynek fotowoltaiczny odnotowuje intensywny wzrost, przyciągając
inwestorów i klientów. Wiele państw wdraża różne programy dofinansowujące
budowę instalacji fotowoltaicznych. Sukces wykorzystywania organicznych ogniw
fotowoltaicznych na dzień dzisiejszy wydaje się być bardziej realny, niż innych
technologii, np. krzemowych, biorąc pod uwagę duży potencjał aplikacji, niską
cenę, małą toksyczność oraz brak problemów związanych z recyklingiem.

17

http://energiadirect.pl (pobrano 30.07.2015 r.)
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Streszczenie
W latach 50. i 60. naukowcy zauważyli zachodzące zjawisko
fotoprzewodnictwa substancji organicznych, stwierdzono wtedy, że barwniki
posiadają pewne właściwości półprzewodzące. Fotowoltaika stale rozwija się,
dzięki czemu na rynku dostępne są różne ogniwa fotowoltaiczne, osiągające coraz
to większe sprawności. Organiczne ogniwa fotowoltaiczne zbudowane są
z mieszaniny jednorodnych materiałów organicznych lub ze stałych materiałów
organicznych. Jednym ze składników, nazywany donorem elektronów jest pigment
organiczny lub półprzewodnikowy materiał polimerowy. Drugim składnikiem,
akceptorem elektronów jest fuleren. Po separacji ładunków dziury są przenoszone
do anody, a elektrony do katody, dzięki temu do obwodu zostaje dostarczony
strumień ładunku. Biorąc pod uwagę niejednorodność struktury takich materiałów
podczas pracy ogniwa, mogą pojawić się obszary o dużym natężeniu pola
elektrycznego, co w konsekwencji może doprowadzić do przyspieszonego
rozkładu związków organicznych.
Artykuł będzie opisywał architekturę, charakterystykę oraz przyszłość
organicznych ogniw fotowoltaicznych.
Summary
Between 50. and 60. researchers noticed photoconductivity phenomenon
occurring organic matter, it was concluded that the dyes have some
semiconducting properties. Photovoltaics is constantly growing, so the market
there are different photovoltaic cells, reaching ever-increasing efficiency. Organic
solar cells are made of a homogeneous mixture of organic materials or solid
organic materials. One component, called the electron donor is an organic pigment
or a solid-state polymeric material. The second component is an electron acceptor
is a fullerene. After separation of goods holes are transferred to the anode, and the
electrons to the cathode, so that this circuit is supplied a stream of cargo. Given
the heterogeneity of the structure of such materials during cell operation there may
be regions of high intensity electric field, which in turn may lead to accelerated
decomposition of organic compounds.
Article will describe the architecture, features, and future organic photovoltaic
cells.
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Jan PORZUCZEK
Politechnika Krakowska
KONCEPCJA MODUŁOWEGO STEROWNIKA SYSTEMÓW SOLARNYCH

1. Wprowadzenie
Wzrost zapotrzebowania energii oraz dążenie do zwiększania udziału
technologii proekologicznych, sprzyjają upowszechnianiu wykorzystania energii
odnawialnej. Jednym z najczęściej spotykanych sposobów wykorzystania tej
energii jest konwersja fototermiczna w systemach solarnych.1 Konieczność
zapewnienia odpowiednich parametrów pracy układu wymusza zastosowanie
poprawnie dobranego i skonfigurowanego układu automatyki. Sterowniki solarne
produkowane są przez wiele firm, zarówno w Polsce,2 jak i za granicą.3 Pomimo
szerokiej oferty dostępnych rozwiązań, wciąż są to w większości urządzenia
o zamkniętej strukturze, praktycznie pozbawione możliwości rozbudowy. Z kolei
elastyczne rozwiązania, oparte na sterownikach swobodnie programowalnych PLC
(Programmable Logic Controller), ze względu na bardzo wysoki koszt znajdują
w praktyce zastosowanie wyłącznie w większych systemach.4
Proste sterowniki, stanowiące przeważającą większość aktualnej oferty
rynkowej, są dedykowane do obsługi jedynie podstawowych typów instalacji
solarnych. Zazwyczaj ich funkcjonalność ogranicza się do wysterowania pompy
ładującej zasobnik ciepłej wody. W zależności od klasy sterownika, dostępne są
funkcje dodatkowe: ładowanie 2-3 zasobników, obsługa kolektorów ulokowanych
na połaciach dachu o różnych wystawach, czy sterowanie pompą cyrkulacji ciepłej
wody. W ostatnich latach obserwuje się jednak wzrastające zapotrzebowanie na
sterowniki modułowe, swobodnie programowalne, pozwalające na integrację wielu
układów w sprawnie działający system. Nie mniej ważna dla użytkowników okazuje
się realizacja szeregu dodatkowych funkcji, takich jak sterowanie i monitoring
instalacji przez Internet5 czy obsługa zasilania z ogniw fotowoltaicznych.6 Do tej
pory realizacje takich układów opierały się wyłącznie na sterownikach PLC, jednak
ze względu na ich wysoką cenę, rzadko znajdują one zastosowania w instalacjach
domowych. Wprawdzie modułowość i możliwość rozbudowy oferują już nieliczni

S. Kalogirou, Solar thermal collectors and applications, “Progress in Energy and Combustion Science”
2004, nr 30, s. 231-295; Z. Wang, W. Yang, F. Qiu, X. Zhang, X. Zhao., Solar water heating: From
theory, application, marketing and research, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2015, nr
41, s. 68–84
2
http://www.compit.pl/katalog/kategoria_12_regulatory-ukladow-solarnych.html (pobrano 7.07.2015 r.);
http://www.geco.pl/prod.php?id=169&lang=pl (pobrano 7.07.2015 r.)
3
http://www.steca.com/index.php?Solar_Electronics_by_Steca (pobrano 7.07.2015 r.); http://www.calef
fi.com/usa/en-us/catalogue/solar-1 (pobrano 7.07.2015 r.)
4
J. Nagaraju, S. Garud, K. Ashok Kumar, M. Ramakrishna Rao, 1MWth industrial solar hot water
system and its performance, “Solar Energy” 1999, nr 66, s. 491-497
5
S. Stettler et al., Web-based functionality check for solar heating systems, “ Energy Procedia” 2014,
nr 48, s. 674-680
6
J. Porzuczek, Zabezpieczenie ciągłości zasilania w małych systemach HVAC, „Przegląd NaukowoMetodyczny” 2014, nr 24, s. 665-670; T. Grassie, K. MacGregor, T. Muneer, J. Kubie, Design of a PV
driven low flow solar domestic hot water system and modeling of the system collector outlet
temperature, “Energy Conversion and Management” 2002, nr 43, s. 1063-1078
1
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producenci sterowników solarnych,7 jednak oprogramowanie tych urządzeń wciąż
ma charakter zamknięty. Wraz z upowszechnieniem się tanich platform
mikrokontrolerowych, takich jak np. Arduino,8 możliwe stało się projektowanie
sterowników w małych seriach i dopasowanie ich oprogramowania do potrzeb
konkretnego odbiorcy. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że sterowniki takie
mogą być w prosty sposób modernizowane w miarę rozbudowy obsługiwanych
instalacji. Niezależnie od konstrukcji, sterowniki solarne przeznaczone do
niestandardowych, wykonywanych na zamówienie instalacji powinny spełniać
wymagania określone przez normę PN-EN 12977.9
2. Funkcjonalność sterowników solarnych
Podstawową funkcją każdego sterownika solarnego jest wysterowanie pompy
obiegu solarnego na podstawie różnicy temperatury kolektora i zasobnika ciepłej
wody.10 W większych instalacjach obsługiwane są grupy kolektorów, zlokalizowane
na różnych połaciach dachu. Takie systemy często obsługują też grupę
zasobników ciepłej wody, instalację basenową lub ogrzewanie podłogowe.
W prostych sterownikach sygnał sterujący pozwala jedynie na włączenie/
wyłączenie pompy. Sterowniki wyższej klasy umożliwiają również wysterowanie
pomp zmiennoobrotowych sygnałem impulsowym o modulowanej szerokości
impulsu (PWM – Pulse Width Modulation), co pozwala na poprawę jakości
regulacji, jak również przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
Efektywność działania termostatów różnicowych badano szczegółowo w latach 80.
i 90. dwudziestego wieku.11 W niektórych pracach12 wskazuje się na istotną
zależność uzysku solarnego od ustawień termostatu różnicowego. Wykazano,
że zastosowanie zmiennej histerezy regulatora, dostosowanej do aktualnych
warunków pracy układu, pozwala na poprawę efektywności wykorzystania energii
słonecznej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Tymczasem praktycznie
wszystkie dostępne na rynku sterowniki solarne oferują sterowanie pompą
w oparciu ustaloną wartość histerezy. Można zauważyć, że wprowadzenie
zależności histerezy termostatu różnicowego od aktualnych warunków
eksploatacyjnych układu solarnego jest łatwe do zrealizowania w sterowniku
swobodnie programowalnym.
Ważnym uzupełnieniem termostatu różnicowego są dodatkowe funkcje
sterujące i zabezpieczeniowe. Do najczęściej spotykanych należą: wysterowanie
pompy cyrkulacji ciepłej wody, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, czy
okresowe przegrzewanie zasobnika ciepłej wody w celu zabezpieczenia przed
rozwojem bakterii Legionella. Istnieje jednak szereg funkcji wspomagających pracę
systemu solarnego, które rzadko są implementowane w sterownikach solarnych.
Przykładowo, do rzadkości należą sterowniki pozwalające na zabezpieczenie
7

http://www.steca.com/index.php?Solar_Electronics_by_Steca (pobrano 7.07.2015 r.)
http://www.arduino.cc (pobrano 7.07.2015 r.)
PN-EN 12977-5 : 2012, Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Systemy wykonywane
na zamówienie, Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia regulacyjnego; M. Peter,
P. Drück, Testing of controllers for thermal solar systems, “Solar Energy” 2008, nr 82, s. 676-685
10
T. Grassie, K. MacGregor, T. Muneer, J. Kubie, Design of a PV..., op. cit.
11
G.K. Muralidhar, J. Nagaraju, S. Mohan, Differential temperature controller: An energy conservative
device for solar water heating system, “Energy Conversion and Management” 1991, nr 31/1, s. 61-63
12
R. Kicsiny, I. Farkas, Improved differential control for solar heating systems, “Solar Energy” 2012,
nr 86, s. 3489-3498
8
9
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kolektorów przed zbyt dużym wzrostem temperatury w przypadku
niewystarczającego odbioru ciepła (np. w okresie wakacyjnym). Wielu dostawców
oferuje rolety przesłaniające kolektory jednak bardzo często wymagają one
zastosowania oddzielnego sterownika! W modułowym sterowniku solarnym można
taką funkcję zaimplementować w jednostce centralnej lub przewidzieć, jako
dodatkowy moduł rozszerzający.
Niezawodne zasilanie w energię elektryczną stanowi podstawowe wymaganie
dla poprawnego działania wszystkich systemów HVAC (Heating, Ventilation,
Air Conditioning). Awaria zasilania wiąże się przede wszystkim z zatrzymaniem
pracy pompy obiegu solarnego i – w przypadku dużego nasłonecznienia – szybkim
wzrostem temperatury płynu solarnego. W dobrze zaprojektowanym układzie,
związany z tym wzrost objętości czynnika będzie oczywiście skompensowany
działaniem naczynia wzbiorczego. Wady projektowe, wykonawcze lub uszkodzenie
naczynia wzbiorczego mogą jednak w takiej sytuacji skutkować utratą szczelności
układu. Z tego powodu wielu użytkowników systemów solarnych decyduje się
na inwestycję w zasilanie awaryjne13 lub całkowite zasilanie systemu
z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.14 Jest to tym bardziej uzasadnione,
że największe zapotrzebowanie mocy, związane z maksymalną wydajnością
pompy obiegowej, pokrywa się z najwyższą mocą generowaną z ogniw
fotowoltaicznych. Jak stwierdzono w przytoczonych wcześniej pracach, obsługa
układu zasilania powinna być powiązana z automatyką kolektorów solarnych
ponieważ poprawia to niezawodność systemu.
Wspólną cechą wszystkich sterowników solarnych jest dostarczanie
użytkownikowi informacji o pracy obsługiwanego układu. Podstawowe sterowniki
udostępniają jedynie odczyty z 3-4 czujników temperatury w zasobnikach ciepłej
wody oraz na kolektorach. Urządzenia bardziej złożone umożliwiają obsługę
5-7 czujników temperatury. W wielu systemach solarnych nawet ta ilość może nie
być wystarczająca. Cennych informacji o efektywności pracy układu solarnego
może dostarczyć zastosowanie ciepłomierza, szczególnie w połączeniu
z miernikiem promieniowania słonecznego. Niestety, funkcja ta dostępna jest
tylko w nielicznych sterownikach, a zastosowanie zewnętrznego ciepłomierza
przeznaczonego do instalacji solarnych, wiąże się ze znaczną inwestycją.
Podobnie przydatne mogą być inne, dodatkowe funkcje wspomagające monitoring
pracy układu np. zapis parametrów pracy układu na karcie pamięci, wizualizacja
przez Internet czy stacja pogodowa.
3. Prototypowe rozwiązanie modułowego sterownika solarnego
Jak stwierdzono powyżej, sterowniki przeznaczone do obsługi instalacji
solarnych, w szczególności nietypowych lub złożonych, powinny charakteryzować
się budową modułową. Pozwala to aktualizować funkcjonalność sterownika
w miarę rozbudowy instalacji. W niniejszym rozdziale przedstawiono przykładowe,
prototypowe rozwiązanie modułowego sterownika solarnego, opartego
na swobodnie programowalnej platformie Arduino.15 Schemat blokowy sterownika
został przedstawiony na rysunku (Rysunek 1). Prototyp sterownika składa się

J. Porzuczek, Zabezpieczenie ciągłości..., op. cit.
T. Grassie, K. MacGregor, T. Muneer, J. Kubie, Design of a PV..., op. cit.
15
http://www.arduino.cc (pobrano 7.07.2015 r.)
13
14
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z jednostki centralnej, realizującej wszystkie główne funkcje sterujące oraz trzech
głównych modułów rozszerzających: układu monitoringu, zasilania rezerwowego
i stacji pogodowej.
Rysunek nr 1: Schemat blokowy prototypu modułowego sterownika solarnego

PRZEPŁYWOMIERZ
PYRANOMETR

WYŚWIETLACZ

MIKROKONTROLER
ARDUINO

STACJA
POGODOWA

WYJŚCIA
CYFROWE / PWM

TERMOMETRY

WEJŚCIA
ANALOGOWE

SERWER WWW

POMPY
ZAWORY
PRZEKAŹNIKI

FOTOWOLTAIKA

3.1. Jednostka centralna
Zastosowana w prototypie sterownika jednostka centralna została oparta na
platformie Arduino Ethernet (Rysunek 2). Układ ten bazuje na mikrokontrolerze
Atmel ATmega328, pracującym z częstotliwością taktowania 16 MHz.
Rysunek nr 2: Jednostka centralna sterownika – moduł Arduino Ethernet
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Wyposażenie w łącza komunikacyjne SPI, I2C16 oraz Ethernet pozwala na
dołączenie wielu modułów dodatkowych. W celu podstawowej, lokalnej obsługi,
sterownik został wyposażony w mały (przekątna 1,8”, rozdzielczość 160x128
pikseli) wyświetlacz graficzny komunikujący się z mikrokontrolerem za
pośrednictwem magistrali SPI. Oprócz łączy komunikacyjnych, jednostka centralna
wyposażona jest w 6 wejść analogowych (np. dla czujników temperatury) oraz
9 dostępnych wejść/wyjść cyfrowych (w tym 4 PWM). Taka ilość kanałów
we/wy pozwala na swobodne dostosowanie programu sterownika do obsługiwanej
instalacji. Mikrokontroler programowany jest w języku zbliżonym do C, przy
zastosowaniu środowiska programistycznego Arduino IDE Software.
3.2. Monitoring instalacji
W przedstawionym sterowniku przewidziano zastosowanie szeregu funkcji
monitorowania pracy instalacji solarnej. Zastosowanie wbudowanego w układ
Arduino slotu na karty pamięci micro SD, pozwoliło na implementację rejestratora
danych, zapisującego wybrane dane o pracy instalacji. Na wykresie (Rysunek 3)
przedstawiono wykresy wykonane na podstawie przykładowych, zarejestrowanych
danych obrazujących wybrane parametry pracy instalacji solarnej.
Rysunek nr 3: Przykładowe, zarejestrowane wyniki parametrów działania instalacji
solarnej za okres 48 godzin

16

W. Mielczarek, Szeregowe interfejsy cyfrowe. Gliwice 1993
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Znaczna ilość kanałów pomiarowych, w jaką wyposażony jest moduł Arduino,
umożliwia dołączenie dodatkowych czujników temperatury: na zasilaniu i powrocie
oraz przetwornika przepływu. Wykorzystanie tych czujników daje możliwość
implementacji programowego ciepłomierza, którego wskazania mogą być
wykorzystane przy analizie efektywności wykorzystania energii słonecznej.
Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że wiele współczesnych instalacji może
być monitorowana poprzez sieć.17 W prototypowym sterowniku oprogramowano
prosty serwer www, umożliwiający obserwację stanu pracy instalacji na ekranie
komputera lub tabletu w domowej sieci lokalnej (LAN – Local Area Network).
Ze względów bezpieczeństwa, dane takie nie powinny być oczywiście publikowane
w Internecie.
3.3. Obsługa modułów fotowoltaicznych
Niezależnie
od
zastosowanego
sposobu
wykorzystania
paneli
fotowoltaicznych (zasilanie wyłącznie z paneli PV lub tylko zasilanie rezerwowe),
niezbędna jest kontrola układu napięcia i prądu obciążenia paneli, a także układu
ładowania akumulatorów (jeżeli są wykorzystywane). Na rysunku 4 przedstawiono
schemat elektryczny układu zasilania laboratoryjnego systemu solarnego. Energia
elektryczna z paneli fotowoltaicznych gromadzona jest w baterii akumulatorów
żelowych VRLA (valve-regulated lead-acid battery) o pojemności 110Ah i napięciu
24V. Za kontrolę procesu ładowania i zabezpieczenie akumulatorów odpowiada
regulator ładowania (U1) – zastosowano regulator Steca Solarix PRS 2020.
Ponieważ pompa obiegu solarnego zasilana jest napięciem przemiennym,
konieczne jest zastosowanie jednofazowego inwertera DC/AC przekształcającego
napięcie stałe na przemienne 230V/50Hz (U2) – zastosowano inwerter Victron
Phoenix 350VA. W przypadku zbyt głębokiego rozładowania akumulatora,
przewidziano możliwość przełączenia układu na zasilanie sieciowe. Na obecnym
etapie układ nie został wyposażony w podzespoły pozwalające na doładowanie
akumulatora z sieci energetycznej w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych. W przypadku nadrzędnego wymagania niezawodności zasilania,
uzupełnienie układu o takie podzespoły pozwoli na zachowanie odpowiedniej
rezerwy energii w akumulatorze. Szczegóły zastosowanego rozwiązania oraz
wyniki eksperymentalne uzyskanej efektywności przedstawiono w oddzielnej
pracy.18

17
18

S. Stettler et al., Web-based functionality..., op. cit.
J. Porzuczek, Zabezpieczenie ciągłości..., op. cit.
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Rysunek nr 4: Schemat układu zasilania instalacji solarnej

3.4. Stacja pogodowa
Moduł uproszczonej stacji pogodowej został oparty na cyfrowych
czujnikach pomiarowych: temperatury i wilgotności (Sensirion SHT11) oraz
ciśnienia atmosferycznego (Xtrinsic MPL3115A2). Czujniki komunikują się
z mikrokontrolerem poprzez szeregową magistralę I2C.19
Pomiar mocy promieniowania słonecznego w sterowniku prototypowym
zrealizowano z wykorzystaniem pyranometru LAB-EL LB-900.20 Rozwiązanie to,
choć zapewnia dużą dokładność pomiaru, może okazać się niewspółmiernie
kosztowne w stosunku do potrzeb. Prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem będzie
zastosowanie niewielkiego, standardowego panelu fotowoltaicznego.21
Podsumowanie
W niniejszej pracy wyszczególniano ograniczenia typowych, dostępnych na
rynku sterowników solarnych. Wykazano, że w instalacjach nietypowych lub
złożonych, lepsze efekty można osiągnąć stosując sterowniki modularne, które
można do takiej instalacji lepiej dostosować zarówno pod względem sprzętowym,
jak i poprzez dedykowane oprogramowanie. Oczywiście, przedstawione funkcje
nie będą potrzebne każdemu użytkownikowi, jednak wraz z rozbudową instalacji
19

W. Mielczarek, Szeregowe..., op. cit.
http://www.label.pl/po/rek900.mx.html (pobrano 7.07.2015 r.)
21
http://www.steca.com/index.php?Solar_Electronics_by_Steca (pobrano 7.07.2015 r.)
20
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(lub wzrostem potrzeb klienta) funkcjonalność sterownika może być rozszerzana.
Z pewnością zaprogramowanie opisanego sterownika (w języku zbliżonym do
C) jest bardziej skomplikowane niż skonfigurowanie sterownika produkowanego
seryjnie, jednak zalety tego rozwiązania w wielu przypadkach mogą przeważyć
poniesiony nakład pracy.
Streszczenie
W pracy przedstawiono koncepcję nowego rozwiązania sterownika do
systemów solarnych, charakteryzującego się budową modułową. Zaproponowane
rozwiązanie umożliwia integrację w sterowniku solarnym funkcji, znacząco
poprawiających komfort i niezawodność eksploatacji układu. Do funkcji tych można
zaliczyć zarówno zabezpieczenia (sterowanie roletami osłaniającymi kolektor,
zasilanie awaryjne), jak również monitoring (ciepłomierz, rejestracja pracy układu
na karcie pamięci, nadzór przez Internet, stacja pogodowa).
Summary
The paper presents a novel approach for the design of the solar thermal
system controller which is characterized by modular arrangement. The proposed
solution enables the integration of controller functions that significantly improve the
user comfort and the overall reliability of the system. These functions may include
both security operations (control of blinds for solar collector, emergency power
supply) as well as system monitoring (heat meter, data logger with memory card,
Internet-based monitoring, weather station).
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Tomasz JARMUDA, Stanisław MIKULSKI
Politechnika Poznańska
SYMULACJA STOCHASTYCZNYCH ZMIAN IRRADIANCJI NA POWIERZCHNI
MODUŁÓW PBV W ŚRODOWISKU MATLAB & SIMULINK
1. Wstęp
W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się badania nad instalacjami
technicznymi, stosowanymi do przetwarzania energii promieniowania słonecznego
na energię elektryczną. Jest to związane z zagadnieniami ochrony środowiska
naturalnego (protokół z Kioto, Biała i Zielona Księga UE), skończonymi zasobami
paliw kopalnych, a także ciągłym wzrostem zapotrzebowania na energię
elektryczną. Bardzo duży potencjał energetyczny Słońca (całkowita moc
promieniowania słonecznego wysyłana w przestrzeń kosmiczną ma wartość
3,816·1026 W), ogólna dostępność źródła oraz postęp technologiczny
w zakresie produkcji paneli fotowoltaicznych, doprowadził w latach 2010-2012
do wzrostu mocy zainstalowanej systemów PV z 40 GWp do 100 GWp. Pomimo
niskiego obecnie udziału wymienionych systemów w globalnej produkcji energii
elektrycznej (generacja ze źródeł wiatrowych oraz solarnych obejmuje około 1%
globalnej produkcji energii elektrycznej) na systemy fotowoltaiczne, należy
spoglądać ze szczególnym zainteresowaniem, bowiem już w latach 2030-2050
przewidywany jest ich intensywny rozwój i powstanie znacznej liczby instalacji
energetyki zawodowej o dużych mocach.1
Światowe zapotrzebowanie na moc generowaną z fotowoltaiki będzie rosło.
Według najbardziej aktualnych badań, przeprowadzonych przez IHS, rok 2015
przyniesie wzrost popytu o 16-25% i kolejne 53-57 zainstalowanych gigawatów
(GW). Zdecydowany wpływ na ten trend mają spadające ceny systemów PV, co
ustalono podczas globalnych targów Intersolar Europe 2015 w Monachium.2
Jednym z czynników wpływających w znaczny sposób na sprawność
systemów fotowoltaicznych jest równomierny rozkład gęstości strumienia
promieniowania świetlnego (irradiancji) na powierzchni modułu fotowoltaicznego.
Artykuł ten uwzględnia potrzebę dokładnych i szczegółowych analiz modułów
fotowoltaicznych w aspekcie rozkładu gęstości mocy promieniowania słonecznego
na powierzchni ogniw słonecznych w warunkach laboratoryjnych, jak
i odwzorowania pracy modułu PV w środowisku programistyczno-symulacyjnym
Matlab&Simulink.3 Szczególne znaczenie, w wymienionym zakresie badań, ma
przede wszystkim nierównomierny (stochastyczny) rozkład irradiancji oraz
temperatury na powierzchni modułu PV. Liczba ogniw PV połączonych szeregowo
i równolegle ma wpływ na napięcie obwodu otwartego i wartość prądu zwarcia

1

REN 21, STEERING COMMITTEE, Renewables 2013. Global status report, France, 2013
W. Makać, W. Wężyk, Światowe trendy w fotowoltaice, Energetyka Cieplna, http://www.energe
tykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/swiatowe-trendy-w-fotowoltaice.html (pobrano 19.06.2015 r.)
3
O. Nzimako, R. Wierckx, Modeling and Simulation of a Grid-Integrated Photovoltaic System using
a Real-Time Digital Simulator, “Power Systems Conference (PSC)” 10-13 March 2015, s. 1-8
2
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modułu fotowoltaicznego.4 W literaturze możemy znaleźć wiele odniesień do
tematyki wpływu nierównomierności rozkładu gęstości mocy promieniowania
słonecznego na powierzchni ogniw na ilość wytwarzanej przez moduł PV energii
elektrycznej.5
Rysunek nr 1: Model SDM (1-diodowy) fotoogniwa w środowisku. Linią przerywaną
oddzielono schemat zastępczy idealnego ogniwa fotowoltaicznego (pomijającego upływ
w dielektryku oraz straty na połączeniach)

I
Iph

Is1
D1

Rp

Ir
UD

Rsh

U

Idealne ogniwo PV
Istnieje kilka podstawowych odmian zastępczych schematów elektrycznych
dla pojedynczych ogniw fotowoltaicznych. Jako idealne ogniwo fotowoltaiczne
przyjmuje się, przedstawione na rysunku 1 w przerywanej ramce, równoległe
połączenie źródła prądowego oraz elementu półprzewodzącego (diody). Źródło
prądu wytwarza prąd IPH proporcjonalny do irradiancji na powierzchni ogniwa. Pod
wpływem absorbcji promieniowania przez złącze p-n, utworzone z materiału
półprzewodnikowego, pojawia się napięcie obwodu otwartego UOC. Włączenie
pomiędzy zaciski złącza obciążenia powoduje przepływ ładunków. Na prąd
wyjściowy I ogniwa składają się dwie składowe: prąd słoneczny IPH, którego
źródłem są zabsorbowane fotony padające na ogniwo oraz prąd ciemny wewnątrz
ogniwa, wynikający z polaryzacji złącza p-n w kierunku przewodzenia. Prąd ciemny
jest kombinacją składowej dyfuzyjnej i rekombinacyjnej, skierowany przeciwnie do
kierunku przepływu prądu w obwodzie ogniwo-odbiornik. Charakterystyka złącza
półprzewodnikowego p-n, zastąpiona na schemacie diodą D1, dla każdej wartości

4

R.A. Gupta, R. Kumar, A.K. Bansal, BBO-based small autonomous hybrid power system optimization
incorporating wind speed and solar radiation forecasting, “Renewable and Sustainable Energy
Reviews” 2015, nr 41, s. 1366-1375
5
S. Bal, A. Anurag, B.C. Babu, Comparative Analysis of Mathematical Modeling of Photo-Voltaic (PV)
Array, “India Conference (INDICON)”, 7-9 December 2012, s. 269-274; M.A. Bhaskar, B. Vidya,
R. Madhumitha, S. Priyadharcini, K. Jayanthi, G.R. Malarkodi, A Simple PV Array Modeling Using
Matlab, “Emerging Trends in Electrical and Computer Technology (ICETECT)” 23-24 March 2011,
s. 122-126; D. Bonkoungou, Z. Koalaga, D. Njomo, Modelling and Simulation of photovoltaic module
considering single-diode equivalent circuit model in MATLAB, “International Journal of Emerging
Technology and Advanced Engineering” 2013, nr 3, s. 493-502; M. Bouzguenda, T. Salmi, A. Gastli,
A. Masmoudi, Evaluating solar photovoltaic system performance using MATLAB, “Renewable
Energies and Vehicular Technology (REVET) 26-28 March 2012, s. 55-59; G. Cao, H.J. Kima,
A Novel Analog Maximum Power Point Tracker for Low-Cost and Low-Power Distributed PV
Systems, “IEEJ Transactions On Electrical And Electronic Engineering” 2015, nr 10, s. 1-5
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napięcia wyjściowego – polaryzującego złącze p-n w kierunku przewodzenia –
decyduje o wyjściowym prądzie. Zgodnie z zależnością Shockleya na równanie
diody idealnej:

 qU

kT 
I  I s  e
 1



gdzie:
IS – prąd nasycenia diody,
q – elementarny ładunek elektryczny,
k – stała Boltzmanna,
T – temperatura złącza p-n
U – napięcie złącza

Uwzględniając dodatkowo rezystancje pasożytnicze: upływu RSH i szeregową
RS, związaną z oporem połączeń między ogniwami oraz spadkiem napięcia
na styku półprzewodnik metal, otrzymujemy przedstawiony jako całość na rysunku
1 jednodiodowy model ogniwa fotowoltaicznego SDM (Single Diode Model)
z prądem wyjściowym zależnym od napięcia U:

I  I PH

D
 qU
 U
AkT 
 I S  e
 1  D

 Rsh

gdzie:
A – bezwymiarowy współczynnik doskonałości diody, określający dopasowanie diody do
modelu ogniwa oraz:

U D  U  I  RS
Na rysunku 2a i 2b przedstawiono charakterystyki napięciowo-prądowe dla
modelu ogniwa jednodiodowego dla kilku różnych wartości RS oraz RSH.
Z rysunków wynika, że pochył charakterystyki w pobliżu prądu zwarcia ISC jest
odwrotnie proporcjonalny do RSH. Analogicznie pochył charakterystyki w pobliżu
napięcia obwodu otwartego UOC jest odwrotnie proporcjonalny do wartości RS.
Rysunek nr 2: Wpływ wartości: a) rezystancji szeregowej RS, b) rezystancji upływu
RSH na charakterystykę prądowo-napięciową fotoogniwa.
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Na podstawie charakterystyki napięciowo-prądowej ogniwa (w skrócie V-I)
można wyróżnić kilka charakterystycznych parametrów. Oprócz wspomnianych
wcześniej, napięcia obwodu otwartego UOC oraz prądu zwarcia ISC, można jeszcze
określić punkt mocy maksymalnej (UMPP, IMPP), w którym wydziela się maksymalna
moc na odbiorniku, a graficznie punkt, w którym pole powierzchni prostokąta
utworzonego pomiędzy początkiem układu współrzędnych, a krzywą V-I
jest największe. Wszystkie parametry ogniwa (UOC, ISH, UMPP, IMPP) zależą od
temperatury modułu oraz irradiancji dlatego producenci podają wartości tych
parametrów dla standardowych warunków testowania ogniw STC.
Model jednodiodowy jest bardzo często stosowanym modelem
w zagadnieniach symulacyjnych, ponieważ otrzymane za jego pomocą wyniki
z reguły dają zadowalające przybliżenie. Jego wadą jest brak uwzględnienia
składowej
rekombinacyjnej
prądu.
Dokładniejszym
rozwiązaniem
jest
zastosowanie, przedstawionego na rysunku 3, modelu dwu-diodowego DDM
(Double Diode Model), w którym prąd ciemny nasycenia jest rozbity na dwie
składowe: dyfuzyjną oraz rekombinacyjną.6 Obie składowe są uwzględniane
z różnymi wagami, a prąd wyjściowy I dla tak zdefiniowanego modelu jest opisany
zależnością:

 U  IkRTS  
 U  IkRTS  


N

  1  
  N2    U  I  RS 
I  I PH  I S1  e  q   1  I S 2  e  q   1 
RSH








gdzie:
IPH – generowany prąd słoneczny [A],
IS1 – ciemny prąd nasycenia diody pierwszej [A],
IS2 – ciemny prąd nasycenia diody drugiej [A],
k – stała Boltzmanna,
T – temperatura urządzenia [°C],
q – elementarny ładunek elektronu,
N1 – współczynnik jakości (emisji) diody pierwszej N1 (N1=1),
N2 – współczynnik jakości (emisji) diody drugiej N2 (N2=2),
RS – rezystancja szeregowa [Ω],
RSH – rezystancja równoległa [Ω],
U – napięcie na zaciskach fotoogniwa [V].
Rysunek nr 3: Model DDM (2-diodowy) fotoogniwa uwzględniający składową
dyfuzyjną i rekombinacyjną prądu ciemnego.
I
Iph

Is1
D1

6
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Is2
D2

Rp

Ir
UD
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U
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2. Pomiar charakterystyk v-i rzeczywistego modułu pv
2.1. Stanowisko pomiarowe
W celu przeprowadzenia analizy pracy modułu fotowoltaicznego, wykonano
serię pomiarów laboratoryjnych, na podstawie których wyznaczono precyzyjny
rozkład gęstości mocy promieniowania i temperatury na powierzchni modułu
fotowoltaicznego (wykonano serię pomiarów gęstości mocy promieniowania
i temperatury dla każdego ogniwa PV w kilku różnych punktach pomiarowych).
Jako obiekt badań wybrano moduł ST-STP020S-12/Cb firmy Suntech. Jest to
moduł wykonany w technologii monokrystalicznej, w konfiguracji 36 połączonych
szeregowo ogniw PV. Tabela 1 przedstawia podstawowe dane modułu podane
przez producenta.
Tabela nr 1: Dane techniczne modułu ST-STP020S-12/Cb7
L.p.

Nazwa parametru

Symbol i jednostka

Wartość

Pmax [W]

20,00
21,60

1
2

Moc maksymalna (STC)
Napięcie obwodu otwartego

Uoc [V]

3
4

Prąd zwarcia

Isc [A]

1,26

Prąd w punkcie MPP

Imp [A]

1,14

5

Napięcie w punkcie MPP

Ump [V]

17,60

6

Temperatura pracy

To [C]

-40 - 85

Jako źródło światła, w badaniach zastosowano sztuczne oświetlenie,
składające się z 24 lamp żarowych (ułożonych w konfiguracji 3 x 8 lamp) o mocy
70 Watt, rozmieszczonych w równych odległościach nad modułem (rysunek
4). Każda lampa była zasilana niezależnie od pozostałych, dzięki czemu
stanowisko umożliwiało sterowanie, w pewnym zakresie, rozkładem irradiancji na
powierzchni modelu.
Pomiary
irradiancji
i
temperatury
wykonano
z
wykorzystaniem
przyrządów pomiarowych: piranometru i pirometru. Do wyznaczenia
charakterystyki prądowo-napięciowej modułu PV zastosowano dwa mierniki
cyfrowe (amperomierz i woltomierz), a do zmiany obciążenia użyto dwóch
rezystorów (opornik suwakowy i dekadowy). Przeprowadzona analiza
dotyczyła wpływu gęstości mocy promieniowania i temperatury na ilość
wytwarzanej przez moduł PV energii, przy najbardziej optymalnym ustawieniu kąta
nachylenia modułu PV względem źródła światła (α = 90°), gdyż wtedy efektywność
powierzchniowa modułu jest najwyższa.8 W skład schematu pomiarowego,
przedstawionego na rys. 4 wchodzą: moduł PV, woltomierz, amperomierz,
rezystory.

7
8

Karta katalogowa modułu ST-STP020S-12/Cb firmy Suntech
T. Jarmuda, G. Trzmiel, D. Typańska, Pomiary elektryczne modeli laboratoryjnych turbiny wiatrowej
i ogniwa PV, “Napędy i Sterowanie” 2014, nr 9, s. 148-153
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Rysunek nr 4: Schemat pomiarowy do wyznaczania charakterystyki prądowonapięciowej modułu PV

+

Light Source

A

V

STP020-12Cb
Solar Cell

Rload

Pomiary przy użyciu powyższego stanowiska wykonano dla dwóch wariantów
załączenia źródeł światła. Wariant I przewidywał bardziej równomierne oświetlenie
modułu. W wariancie II załączone były źródła światła tylko nad jedną stroną
modelu. Na rys. 5 przedstawiono rozkład irradiancji i temperatury na module dla
wariantu I, a na rys. 6 dla wariantu II.
Rysunek nr 5: Rozkład: a) gęstości strumienia promieniowania na powierzchni
modułu, b) temperatury na powierzchni modułu dla wariantu I źródła oświetlenia podczas
pomiarów. W każde ogniwo wpisano uśrednioną wartość pomiaru dla tego ogniwa.
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Rysunek nr 6: Rozkład: a) gęstości strumienia promieniowania na powierzchni
modułu, b) temperatury na powierzchni modułu dla wariantu II źródła oświetlenia podczas
pomiarów. W każde ogniwo wpisano uśrednioną wartość pomiaru dla tego ogniwa.

2.2. Eksperymentalne wyznaczenie parametrów modułu PV
Na podstawie wykonanych pomiarów prądu i napięcia przy stałym oświetleniu
(dla wariantu I i wariantu II) i zmiennym obciążeniu wyznaczono charakterystyki
napięciowo-prądowe dla całego modułu, składającego się z 36 połączonych
szeregowo ogniw. Następnie, na podstawie wyników, obliczono, zgodnie
z informacjami zawartymi w rozdziale 1, wartości rezystancji pasożytniczych:
szeregowej RS oraz równoległej RSH. Charakterystykę napięciowo-prądową oraz jej
pochył w pobliżu UOC i ISC dla obu wariantów oświetlenia przedstawiono na rysunku
7a. Rysunek 7b przedstawia moc w funkcji napięcia wyjściowego. Na obu
rysunkach zaznaczono punkt mocy maksymalnej.
Rysunek nr 7: Wykreślone na podstawie pomiarów charakterystyki: a) prądu
wyjściowego modułu, b) mocy elektrycznej wytwarzanej przez moduł, w funkcji napięcia
wyjściowego modułu dla I i II wariantu oświetlenia.

Przedstawione na rysunku 7a charakterystyki pozwoliły na wyznaczenie
wartości rezystancji RS oraz RSH dla pojedynczego ogniwa, zgodnie
z zależnościami:

RS 

U
nI (U ) U U OC
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oraz:

RSH 

U
nI (U ) I  I SC

gdzie:
∆U, ∆I – przyrost napięcia oraz prądu w punkcie U=UOC
U=0, n – ilość ogniw połączonych szeregowo.

Poprawna symulacja badanego modułu wymaga, oprócz znajomości RS i RSH,
wartości prądu nasycenia dla diod D1 i D2. Wartości te można otrzymać wykonując
pomiar charakterystyki napięciowo-prądowej dla nieoświetlonego modułu
(charakterystyka prądu ciemnego). Na rysunku 8 przedstawiono pomiary
charakterystyki nieoświetlonego modułu wraz z odczytanymi w wykresu, poprzez
ekstrapolację, wartościami prądu nasycenia IS1 oraz IS2 dla kolejno diody D1 i D2.
Rysunek nr 8: Charakterystyka V-I nieoświetlonego modułu ST-STP020S-12/Cb:
a) w skali liniowej b) w skali logarytmu naturalnego oraz proste wyznaczające prądy
nasycenia dla składowej dyfuzyjnej IS1 (przerywana) i rekombinacyjne IS2 (ciągła).

W tabeli 2 zestawiono wartości parametrów dwudiodowego schematu
zastępczego dla ogniw fotowoltaicznych w module ST-STP020S-12/Cb. Wartości
te zostały wprowadzone do modelu ogniwa opisanego w dalszej części pracy.
Tabela nr 2: Parametry modułu otrzymane z pomiarów i danych katalogowych
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parametr

Symbol

Prąd zwarcia
Napięcie obwodu otwartego
Rezystancja szeregowa modułu
Rezystancja równoległa modułu
Liczba ogniw połączonych szeregowo
Rezystancja szeregowa ogniwa
Rezystancja równoległa ogniwa
Prąd nasycenia diody D1
Prąd nasycenie diody D2
Współczynnik wpływu temperatury na
prąd zwarcia

Isc [mA]
Uoc [V]
RS [Ω]
RP [Ω]
n [-]
RS [Ω]
RP [Ω]
IS1 [µA]
IS2 [µA]
TIPH
[%/K]

Oświetlenie
Wariant I
Wariant II
218,9
76,9
17,3
16,61
0,998
2,07
909
909
36
36
0,083
0,173
50,5
50,5
6,83
6,83
66,7
66,7
0,05

0,05
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3. Model struktury modułu PV w środowisku matlab & simulink
3.1. Model struktury modułu PV
Modelowanie struktury modułu PV, złożonej z 36 ogniw fotowoltaicznych,
połączonych w konfiguracji szeregowej, w celu podwyższenia wartości napięcia,
zrealizowano z wykorzystaniem środowiska MATLAB & SIMULINK w wersji
R2015a. Zaprojektowany w środowisku Simulink model modułu PV wykorzystuje
wariant 8-parametrowy, odpowiadający modelowi dwudiodowemu DDM,
z rezystancją szeregową i równoległą. Wybór wersji modelu wynika z największej
zgodności jego parametrów z typowymi danymi katalogowymi modułów
fotowoltaicznych. Elementy elektryczne wchodzące w skład modelu dobrano
z biblioteki SimElectronics, tutaj należy wymienić przede wszystkim blok „Solar
Cell” wykorzystany do modelowania pojedynczego ogniwa. W bloku wprowadzono
parametry zgodne z danymi katalogowymi podanymi przez producenta oraz
wartościami wyznaczonymi za pomocą pomiarów z rozdziału 2.
Na rysunku 9 przedstawiono fragment stworzonego w Simulinku modelu
symulowanego modułu. Każde z 36 połączonych szeregowo ogniw modułu zostało
zamodelowane za pomocą bloku „Solar Cell”. Na wejście każdego z bloków
podana została wartość nasłonecznienia, odpowiadająca uśrednionej wartości
irradiancji na każdym z ogniw z osobna (wartości podane na rysunku 5 oraz
rysunku 6). Niepokazany na rysunku fragment modelu odpowiada za rejestrację
napięcia i prądu wyjściowego moduły przy zmiennym odbiorze.
Rysunek nr 9: Fragment modelu modułu ST-STP020S-12/Cb stworzonego za pomocą
36 połączonych szeregowo bloków Solar Cell z podanymi na wejściu uśrednionymi
wartościami pomiaru irradiancji oraz temperatury

Dodatkowo opracowano zbiór funkcji i skryptów w języku środowiska
MATLAB, związanych z procedurami wyznaczania zmian generowanego prądu
I, napięcia U i mocy P na zaciskach modułu PV oraz generowanej energii
elektrycznej w funkcji czasu dla zadanego wymuszenia GR(t).
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3.2. Wyniki symulacji nierównomierności irradiancji na powierzchni
fotoogniw
Po wczytaniu do modelu pomierzonych wartości prądu i napięć, wykreślone
zostały symulacyjne charakterystyki napięciowo-prądowe, które przedstawiono na
rysunku 10a i 10b dla kolejno I i II wariantu oświetlenia modułu.
Rysunek nr 10: Charakterystyki napięciowo-prądowe otrzymane w wyniku
symulacyjnego (linia szara) oraz pomiarów (linia czarna) dla: a) wariantu I oświetlenia
b) wariantu II oświetlenia

4. Zestawienie wyników pomiarów i symulacji
W tabeli 3 oraz tabeli 4 zestawiono punkty charakterystyczne wykresów
napięciowo-prądowych, takie jak: napięcie obwodu otwartego UOC, prąd zwarcia
modułu ISC, punkt pracy maksymalne (UMPP,IMPP), moc maksymalna PMAX,
otrzymane z wyników pomiarów i symulacji modułu dla I i II wariantu oświetlenia.
Tabela nr 3: Porównanie charakterystycznych parametrów ogniwa otrzymanych
z pomiarów i symulacji dla wariantu I oświetlenia
Lp
1
2
3
4
5
6

Parametr
Prąd zwarcia Isc [A]
Napięcie obwodu otwartego Uoc [V]
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej UMPP [V]
Prąd w punkcie mocy maksymalnej IMPP [mA]
Moc maksymalna PMAX [W]
Współczynnik wypełnienia FF [-]

Symulacja
0,219
17,43
14,4
185,3
2,66
0,699

Pomiary
0,219
17,3
14
187,5
2,63
0,6928

Tabela nr 4: Porównanie charakterystycznych parametrów ogniwa otrzymanych
z pomiarów i symulacji dla wariantu II oświetlenia
Lp
1
2
3
4
5
6

Parametr
Prąd zwarcia Isc [mA]
Napięcie obwodu otwartego Uoc [V]
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej UMPP [V]
Prąd w punkcie mocy maksymalnej IMPP [mA]
Moc maksymalna PMAX [W]
Współczynnik wypełnienia FF [-]

Symulacja
76,88
16,58
13,88
56,2
0,781
0,612

Pomiary
77,9
16,61
13,5
58,2
0,785
0,6072
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5. Podsumowanie
W artykule przedstawiono zastosowanie środowiska Matlab & Simulink
do modelowania struktury całego modułu fotowoltaicznego z rozłożeniem go na
poszczególne ogniwa. Tak wykonany model daje możliwość analizy wpływu
nierównomierności irradiancji na parametry modułu. W pracy dla sprawdzenia
poprawności obliczeń symulacyjnych porównano pomiary wykonane na
rzeczywistym obiekcie (module firmy SUNTECH, wykonanym w technologii
polikrystalicznej, o mocy maksymalna do 20 Watt w warunkach STC), złożonym
z 36 połączonych szeregowo fotoogniw, z wynikami symulacji.
Jako parametry wejściowe symulacji wykorzystano dane katalogowe
producenta, uzupełnione o parametry uzyskane z pomiarów charakterystyk
napięciowo-prądowych oraz charakterystyki złącza p-n modułu (pomiar prądu
ciemnego fotoogniwa).
Porównanie wyników symulacyjnych i pomiarowych otrzymanych dla dwóch
wariantów oświetlenia pozwala stwierdzić, że model działa poprawnie. Uchyb
względny pomiędzy wartościami zarejestrowanymi przez urządzenia pomiarowe,
a wartościami otrzymanymi drogą symulacji w większości przypadków
nie przekracza 1%. W obu analizowanych przypadkach napięcie punktu mocy
maksymalnej UMPP było nieznacznie mniejsze niż w przypadku pomiarów, przy
czym sama moc maksymalna była większa niż w przypadku pomiarów.
W przypadku większego natężenia światła (wariant I), napięcie obwodu otwartego
było większe dla symulacji niż dla pomiarów. W drugim przypadku wystąpiła
zmiana tej zależności. Wynika to między innymi z wpływu temperatury na
parametry obiektu (np. rezystancję równoległą i szeregową, prąd słoneczny).
Przedstawiona w artykule metoda symulacji nierównomierności oświetlenia
pozwala na analizę wpływu nierównomierności oświetlenia na pracę modułu.
Wyniki opisanych pomiarów i symulacji pokazują, że metoda ta pozwala na
osiągnięcie zadowalających wyników.
Streszczenie
W artykule przedstawiono model symulacyjny modułu fotowoltaicznego
o mocy 20 W, wykonanego w technologii polikrystalicznej, zaimplementowanego
w środowisku MATLAB & SIMULINK. W modelu tym wprowadzono możliwość
implementacji nierównomiernego rozkładu strumienia promieniowania słonecznego
(irradiancji) na powierzchni modułu. Do badań wykorzystano 8-parametrowy
dwudiodowy model fotoogniwa z rezystancją szeregową i równoległą. Jako dane
wejściowe dla modelu wprowadzono dane katalogowe rzeczywistego modułu
ST-STP020S-12/Cb. Resztę parametrów uzupełniono na podstawie pomiarów
wykonanych na faktycznym module. Przeprowadzono badania symulacyjne
modelowanego układu, a uzyskane wyniki porównano z danymi uzyskanymi na
drodze pomiarowej.
Summary
The paper presents a simulation model of polycrystalline solar module,
implemented in MATLAB & Simulink. The model introduces the ability to implement
an stochastic distribution of solar irradiance on the surface of the module. The
8-parameters double diode solar cell model, with series and parallel resistance,
was used for simulation. As input for introduced model real module ST-STP020S-
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12 / Cb datasheet was used. The rest of the parameters complemented by
measurements made on the actual module. Simulation studies were carried out of
the modeled system, and the results were compared with data obtained by means
of measurement.
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Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Instytut Maszyn Cieplnych
EKSPERYMENTALNE BADANIA AERODYNAMICZNE MODELOWEJ
ELEKTROWNI WIATROWEJ USYTUOWANEJ ZA PAGÓRKIEM

l. Wprowadzenie
Wiatr to ruch powietrza atmosferycznego o dominującej składowej poziomej
względem powierzchni Ziemi, wywołany warunkami termicznymi i różnicą ciśnienia.
W literaturze przedmiotu1 można znaleźć szerokie omówienie zjawisk
przepływowych charakterystycznych dla tego obszaru. Część atmosfery o grubości
rzędu 1 km granicząca z powierzchną Ziemi pozostaje pod wpływem siły tarcia,
której wpływ słabnie w funkcji odległości od podłoża i staje się pomijalnie
mały powyżej pewnej odległości, wyznaczającej zasięg atmosferycznej strefy
przyziemnej.
1.1. Charakterystyka
pionowego
profilu
prędkości
średniej
i turbulencji oraz wpływ ukształtowania terenu na profil prędkości wiatru
W aerodynamice środowiska zakłada się warstwową strukturę atmosferycznej
strefy przyziemnej (rys. 1), w której wyodrębnia się obszar przypowierzchniowy
(wewnętrzna warstwa graniczna), zwany również warstwą Prandtla oraz warstwę
Ekmana (zewnętrzna warstwa graniczna).2 Na zewnątrz warstwy granicznej,
w obszarze tzw. atmosfery swobodnej, wiatr osiąga prędkość zwaną gradientową,
której kierunek zgodny jest z kierunkiem izobar.
Rysunek nr 1: Strefowa struktura warstwy przyziemnej3

J. Counihan, Simulation of an atmospheric boundary layer in a wind tunnel, “Atmos. Environ.” 1973,
nr 7, s. 673-689; A. Flaga, Inżynieria Wiatrowa, Podstawy i zastosowanie. Warszawa 2008
2
S. Simiu, R.H. Scanian, Wind effects on structures. An introduction to wind engineering. New York
1984
3
A. Jarza, J. Ciechanowski, Dynamics of separation zone behind the 2D hill in oscillating incident wind.
XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics. Warszawa 2004
1
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Profil prędkości wiatru w atmosferycznej strefie przyziemnej w funkcji
wysokości nad powierzchnią ziemi nazywany jest pionowym profilem prędkości
średniej. W celu opisania pionowego profilu wiatru stosuje się wzór potęgowy lub
logarytmiczny. Historycznie pierwszym, często stosowanym sposobem określenia
profilu prędkości wiatru nad terenem jednorodnym jest zapis w formie potęgowej:
̅(z) = 𝑈
̅𝑔 ( 𝑧 )𝛼 (1)
𝑈
𝑧𝑔

gdzie:
z, zg – wysokość nad powierzchnią ziemi,
α – wykładnik potęgi zależny od chropowatości terenu i jego ukształtowania.

Zaproponowane przez Żurańskiego (1978) wartości parametrów wykładnika
α oraz wysokości wiatru gradientowego zg w polskiej normie PN-77/B-02011 (1977)
wynoszą odpowiednio:
 teren otwarty z drobnymi przeszkodami α=0.14; zg=300m;
 teren zabudowany, przy którym wysokość infrastruktury budynków wynosi
powyżej 10m lub zalesiony α=0,19; zg=400m;
 teren zabudowany, przy którym wysokość infrastruktury budynków wynosi
powyżej 10m α=0,24; zg=500m.4
Na kształt wykresu prędkości średnich wiatru jako funkcji wysokości (pionowy
profil wiatru) wpływają czynniki takie, jak: ukształtowanie terenu, chropowatość
terenu, rodzaj cyrkulacji atmosfery ziemskiej i sposób jej generowania. Zależność
między typem podłoża, a grubością warstwy granicznej pokazano na rys. 2.
Rysunek nr 2: Rozkład średniej prędkości wiatru w funkcji ukształtowania terenu5

Znajomość tylko średniej prędkości wiatru jest niewystarczająca bez informacji
o poziomie niestacjonarności wiatru (zarówno losowym jak i periodycznym
charakterze zmienności). Złożoność przepływu w warstwie przyziemnej wynika
przede wszystkim z utraty stabilności, lokalnych efektów termicznych oraz
4
5

A. Flaga, Inżynieria Wiatrowa…, op. cit.
Ibidem
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trójwymiarowości, generowanej m.in. kształtem przeszkód terenowych. Na cechy
przepływu wokół pojedynczego wzgórza wpływają zarówno warunki dolotowe, jak
i geometria podłoża. Zespół tych czynników powodować może duże zróżnicowanie
kinematyki ruchów wiatrowych, na którą, w najogólniejszym przypadku, składają
się zjawiska oderwania, recyrkulacji i przylgnięcia. Problem przepływu wiatru nad
falistym podłożem podejmowany był w szeregu prac obejmujących zarówno
badania prowadzone w naturalnych warunkach terenowych, modelowanie
eksperymentalne, a także symulacje numeryczne. Do często cytowanych należą
prace Jacksona i Hunta,6 prezentujące analityczne rozwiązanie zagadnienia dla
przypadku łagodnego kształtu wzniesienia, numeryczne modele Taylora,7
Petersona,8 Lenelina i in.,9 rezultaty eksperymentów Ferreiry i in.10 oraz Kima i in.11
Uwaga tych badań skupiona została głównie na oszacowaniu deformacji profili
prędkości wiatru w wyniku pojawienia się symetrycznego wzniesienia o niskim
pochyleniu. Geometria podłoża przyjęta w większości analiz nie prowadziła do
wystąpienia silnych oderwań i stref recyrkulacji, co ogranicza stosowalność
proponowanych metod obliczeń12 i spójność modeli eksperymentalnych
z rzeczywistym polem wiatrowym wokół wzgórza. Praktyczną wartość rezultatów
tych prac umniejsza brak informacji o powszechnie obecnych w naturze,
niekorzystnych aerodynamicznych cechach modelowanego przepływu. Oderwaniu
i recyrkulacji towarzyszą bowiem strefy silnych fluktuacji prędkości oraz zmiany
kierunku przepływu wiatru. Detekcja położenia tych obszarów ma istotne
znaczenie w inżynierii wiatrowej.
Niniejsza praca przedstawia rezultaty badań eksperymentalnych,
realizowanych w warunkach wygenerowanego w tunelu aerodynamicznym,
fizycznego modelu przepływu wiatru nad falistym podłożem. Badania
te koncentrują się na najistotniejszych cechach przepływu wiatru nad terenem,
którego topografia stwarza warunki dla usytuowania elektrowni wiatrowych.
Prezentowana analiza obejmuje ewolucję składowych pól prędkości średnich oraz
fluktuacyjnych w przepływie wokół wzgórza. Warunki napływu na obiekt symulują
cechy typowego profilu wiatru w strefie przyziemnej. Związek obserwowanych
zjawisk
przepływowych
w otoczeniu
wiatrowym
badanego
wzgórza
z efektywnością procesu produkcji energii stanowi główny przedmiot rozważań
niniejszego artykułu. Jednocześnie publikacja rozwija jeden z wątków
aplikacyjnych z zakresu inżynierii wiatrowej, wnosząc nowe informacje na temat
nieustalonego charakteru procesów przepływowych.

P.S. Jackson, J.C.R. Hunt, Turbulent wind flow over a low hill, „Quart. J. Roy. Meteorol. Soc.” 1975,
nr 101, s. 929-995
7
P.A. Taylor, Numerical studies of neutrally stratified planetary boundary layer flow above gentle
topography I: Two-dimensional case, „Boundary-layer Meteorol.” 1977, nr 12, s. 37-60
8
D.A. Paterson, J.D. Holmes, Computation of wind flow over topography, „J. Wind Eng. Ind. Aerodyn.”
1993, nr 46/47, s. 471-476
9
D.R. Lenelin, D. Sumy, A.G. Davenport, Simple approximations for wind speed-up, „J. Wind Eng. Ind.
Aerodyn.” 1988, nr 29, s. 117-127
10
A.D. Ferreira, M.G.G. Silva, D.X. Viegas, A.G. Lopes, Wind tunnel simulation of the flow around twodimensional hills,” J. Wind Eng. Ind. Aerodyn.” 1991, nr 38, s. 109-122
11
H.G. Kim, C.M. Lee, H.C. Lim, N.H. Kyong, An experimental and numerical study on the flow over
two-dimensional hills,” J.Wind Eng. Ind. Aerodyn.” 1997, nr 66, s. 17-33
12
A.D. Ferreira, M.G.G. Silva, D.X. Viegas, A.G. Lopes, Wind tunnel..., op. cit.
6
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1.2. Opis przypływu powietrza w otoczeniu wirnika turbiny wiatrowej
Podstawowym elementem budowy elektrowni wiatrowej jest wirnik, którego
zadaniem jest zamiana energii wiatru w energię mechaniczną, wywołując ruch
obrotowy wirnika sprzęgniętego z generatorem. Na szczycie wieży zamocowana
jest gondola, znajdują się tam także nie tylko generator, lecz cały zestaw urządzeń
niezbędnych do pracy siłowni wiatrowej, tj. urządzenia do sterowania, przekładnia,
układy chłodzenia i smarowania oraz hamulec umożliwiający zatrzymania wirnika.
Zespół wirnika i gondoli obracane są przez silniki elektryczne w kierunku wiatru,
gdzie całość zamocowana jest na stalowej wieży w kształcie rury. Na zewnętrznej
części gondoli zamocowane są anemometr oraz wiatrowskaz, których zadaniem
jest pomiar prędkości oraz kierunku wiatru, w celu dobrania odpowiedniego kąta
ustawiania łopat wirnika oraz ustawienia w kierunku do wiatru.
Elementami przenoszącymi energię wiatru na energię mechaniczną są łopaty
wirnika. Wykonane są one głównie z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem.
Do belki nośnej przymocowane są dwie powłoki. Zmianę kąta ich ustawienia
umożliwia układ hydrauliczny. Istota geometrii łopat związana jest z ich
aerodynamiką. Głównymi cechami tej geometrii są:
 liczba płatów (powszechnie stosuje się wirniki trójłopatowe),
 promień (jego długość, uwzględniając liczbę płatów pozwala dobrać
optymalną prędkość obrotową),
 sposób skręcenia płata (pozwala uzyskać właściwy rozkład sił oraz
momentów, zmniejszając przy tym obciążenia mechaniczne).13
Podczas zjawiska zamiany energii wiatru na energię mechaniczną na łopaty
wirnika działa siła aerodynamiczna wprowadzająca je w ruch. Powstaje ona
w wyniku różnicy ciśnień, pomiędzy dwoma profilami łopat poprzez ustawienie
profilu pod pewnym kątem w stosunku do napływu strugi powietrza. Wypadkowa
siła aerodynamiczna posiada składową nośną Pz (prostopadłą do wypadkowego
kierunku wiatru) oraz składową oporową Px (tworzącą opór równoległy do
wypadkowego kierunku wiatru). Cechą charakteryzującą aerodynamikę turbin
wiatrowych jest fakt że podczas swojego ruchu obrotowego wywołują turbulencje.
Wirnik, obracając się z dostatecznie dużą prędkością, dostaje się w obszary
zawirowań, wpływając znacząco na siły aerodynamiczne działające na łopaty.
Odzwierciedlenie tego zjawiska w postaci modelowania jest bardzo trudne,
ponieważ wprowadza się dodatkowe współczynniki obliczane na podstawie
wzorów empirycznych. Zawirowania i turbulencje powstają również w miejscach
połączenia piasta-płaty, jak i również na samych końcówkach płata.14
2. Stanowisko pomiarowe
Badania zrealizowano w Laboratorium Aerodynamiki Środowiska Instytutu
Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej z wykorzystaniem w otwartego
tunelu aerodynamicznego, wyposażonego w urządzenia do symulacji wiatrowej
strefy przyziemnej.15 Eksperymentalny model warstwy wiatrowej stanowiła w pełni
rozwinięta warstwa przyścienna, uformowana na podłożu tunelu. Jej grubość
13

B. Sanderse, Aerodynamics of wind turbine wakes. http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/
e09016.pdf (pobrano 6.07.2015 r.)
14
B. Sanderse, Aerodynamics.., op. cit.
15
J. Counihan, Simulation of an atmospheric boundary layer in a wind tunnel, „Atmos. Environ.” 1973, nr
7, s. 673-689
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wynosiła δ=0.1m, a kształt profilu prędkości był typowy dla otwartego terenu
o niskiej roślinności.
Przedmiotem badań jest dwuwymiarowy model wzgórza o sinusoidalnym
kształcie, charakteryzujący się obecnością w przepływie za obiektem obszaru
recyrkulacji, spowodowanego zjawiskiem oderwania warstwy przyściennej.
Geometria modelu wzgórza charakteryzuje się następującymi parametrami:
wysokość 6cm, połówkowa szerokość 10cm. Średnia prędkość napływu
utrzymywana była na poziomie 4.3m/s, któremu odpowiada liczba ReH=1.9*104.
Jest to przykład topografii istotnej z punktu widzenia posadowienia farm
wiatrowych. Ograniczenie rozważań nawet do przypadku neutralnego stanu
warstwy i założenie dwuwymiarowej geometrii podłoża nie eliminuje szerokiej
gamy sytuacji przepływowych o dużym stopniu zróżnicowania. Model opływanego
wzgórza ukształtowano zgodnie z zależnością:

zs 

 π  x   
H

  
1  cos  

2
 2  L1   



(2)

gdzie:
H jest wysokością wzgórza,
L1 jest rozpiętością określaną w połowie wysokości (rys.3).

Parametr pochylenia pagórka p=H/2L1 dobrano na poziomie p=0.6, co
zgodnie z publikacją Kima i in.16 umożliwiało prowadzenie badań w warunkach
przepływu z oderwaniem.
Rysunek nr 3: Schemat badanego przepływu

3. Omówienie wyników badań
W celu scharakteryzowania przepływu powietrza nad pagórkowatym terenem,
profile prędkości mierzono w wybranych profilach pomiarowych, jak pokazano na
rysunku 3. Wyniki w postaci profili średniej prędkości przepływu składowej,
wzdłużnej w otoczeniu terenu przedstawiono na rysunku 4a-d.W celu porównania
16

H.G. Kim, C.M. Lee, H.C. Lim, N.H. Kyong, An experimental..., op. cit.
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naniesiono również profile prędkości na płaskim terenie. Położenie
zaprezentowane na rysunku 4a, znajdujące się przed wzniesieniem, do wysokości
z/H, poniżej wysokości wzgórza, charakteryzuje się niższymi wartościami
prędkości U/U0 w porównaniu z terenem płaskim. Największe różnice pomiędzy
terenem pagórkowatym i płaskim obserwuje się blisko podłoża. Wraz ze wzrostem
wysokości, różnica ta zmniejsza się w sposób ciągły i zanika w na wysokości
wzgórza. Wskazuje to, iż nie można pominąć zablokowania przepływu z przodu
wzgórza. Efekt blokady spowoduje zmniejszenie kinetycznej energii, którą turbina
wiatrowa w położeniu przed wzgórzem mogłaby wygenerować z przepływającego
strumienia wiatru. Ponadto położenie a znajduje się bardzo blisko u stóp wzgórza,
gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby wiatr mógł przyspieszyć. Niewielki
wzrost prędkości średniej powyżej z/H = 2 (rys. 4a) można pominąć w ocenie
wpływu na pracę turbiny wiatrowej.
Wyraźny wzrost prędkości można zaobserwować na rysunku 4b,
prezentującym profile prędkości w pobliżu szczytu wzgórza w porównaniu
z profilem prędkości nad płaskim terenem. Prędkość na wysokości piasty wiatraka
ponad pagórkiem w postaci znormalizowanej U/U0 wynosi 1,08, podczas gdy
znormalizowana prędkość na wysokości piasty na szczycie wzgórza U/U0 =1.32.
Wzrost prędkości wiatru na tej wysokości wynosi około 22%. Ponadto, profil
prędkości w górnej części wzgórza różni się znacznie od profilu prędkości
w warstwie granicznej atmosfery. Jest on bliżej jednorodny i zmiana ta jest
przyczyną zmniejszenia zmienności obciążenia wiatru działającego na turbinę
wiatrową. Jak już wcześniej podkreślono, geometrię opływanego wzgórza
charakteryzowało znaczne pochylenie p, przekraczające poziom graniczny p=0.3,
przy którym, zgodnie z publikacją Kima i in.,17 pojawia się obszar silnej recyrkulacji
po stronie zawietrznej. Dane na rys. 4b, odpowiadające wierzchołkowi pagórka
(x/L1=0), potwierdzają również fakt występowania lokalnego przyspieszenia
prędkości wiatru bezpośrednio nad podłożem. Na zjawisku tym, jak już
wspomniano, koncentrowała się uwaga cytowanych wcześniej prac,18 dotyczących
opływu falistego terenu o łagodnej geometrii.
Następnie, po przekroczeniu wierzchołka, prędkość stopniowo zmniejsza się
ze względu na niekorzystny gradient ciśnienia na stronie zawietrznej stoku.
Jednakże, jak pokazano na rys 4c, maksymalne zmniejszenie prędkości pojawia
się w obszarze z/H <0,5. W obszarze powyżej wzgórza średnia prędkość jest nadal
znacznie wyższa w porównaniu z płaskim terenem, tj. energia kinetyczna, która
może być wygenerowana w turbinie wiatrowej usytuowanej bezpośrednio
za wzgórzem jest znacznie wyższa, niż dla turbiny wiatrowej zlokalizowanej na
płaskim terenie. W dalszej odległości za wzgórzem, pod wpływem kształtu terenu
w atmosferycznej warstwie przyziemnej wiatr stopniowo maleje (rys. 4d).
Można to zaobserwować wyraźnie, gdyż oba profile prędkości prawie
się nakładają, pomijając obszar w pobliżu podłoża. Widocznym na rysunku
4a-d wyraźnym oznakom występowania przepływów zwrotnych towarzyszy
17
18

Ibidem
A.D. Ferreira, A.G. Lopes, D.X. Viegas, A.C.M. Sousa, Experimental and numerical simulation of flow
around two-dimensional hills, „J.Wind Eng. Ind. Aerodyn.” 1995, nr 54/55, s. 173-181; P.S. Jackson,
J.C.R. Hunt, Turbulent..., op. cit.; A. Jarza, J. Ciechanowski, Dynamics of separation zone behind the
2D hill in oscillating incident wind. XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics,
Warszawa 2004; H.G. Kim, C.M. Lee, H.C. Lim, N.H. Kyong, An experimental..., op. cit.
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przemieszczanie się obszarów podwyższonych fluktuacji turbulentnych.
Z zestawienia profili prędkości średniej z rozkładami intensywności turbulencji
wynika, że obszar maksymalnych wartości fluktuacji prędkości zlokalizowany jest
w miejscu maksymalnych gradientów prędkości średnich, co jest logiczną
konsekwencją zwiększonej tu produkcji kinetycznej energii turbulentnej.
Rysunek nr 4a-d: Profile składowej prędkości średniej przy opływie falistego podłoża
w wybranych przekrojach: a)x/L1=-2, b) x/L1=0, c) x/L1=2, d) x/L1=4

a)

b)

c)

d)

Wpływ ukształtowania terenu na poziom intensywności turbulencji pokazano
na rysunku 5a-d. W celu porównania, na wykresach naniesiono również
intensywność turbulencji na płaskim terenie. Zwiększona intensywność turbulencji
powoduje zmienne obciążenie wiatrowe działające na turbiny, które jest główną
przyczyną obciążeń zmęczeniowych działających na turbiny wiatrowe, w rezultacie
prowadząc do ich uszkodzeń, według raportu Sanderse.19 Jak pokazano na
rys. 5a, rozkład intensywności turbulencji jest prawie identyczny z przepływem
na płaskim terenie. Wraz z przemieszczaniem się w kierunku szczytu wzgórza,
intensywność turbulencji stopniowo spada do minimum. Jak pokazano na rys.
5b, poziom zaburzeń na wzgórzu jest znacznie mniejszy niż na płaskim terenie.
19

B. Sanderse, Aerodynamics.., op. cit.
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Ze względu na wpływ niekorzystnego gradientu ciśnienia po zawietrznej stronie
wzgórza, intensywności turbulencji strumienia zwiększają się stopniowo, jak
pokazano na rysunkach 5c i d. W przekroju x/L1=2, który znajduje się na końcu
pagórka, intensywność turbulencji strumienia jest nadal niższa niż w płaskim
terenie, z wyjątkiem obszaru recyrkulacji za wzgórzem. W kolejnym przekroju
pomiarowym, za wzgórzem, nadal ma miejsce przepływ o wysokiej intensywności
turbulencji. Jak pokazano na rys. 5d zwiększenie intensywności turbulencji jest
oczywiste i zajmuje cały obszar poniżej wysokości wzgórza (z/H <1,25).
Z przeprowadzonych badań wynika, że obszar podwyższonych wartości
intensywności turbulencji występuje w odległości ok. dwóch do trzech szerokości
połówkowych wzniesienia za obiektem.
Rysunek nr 5a-d: Profile intensywności turbulencji przy opływie falistego podłoża
w wybranych przekrojach: a)x/L1=-2, b) x/L1=0, c) x/L1=2, d) x/L1=4

a)

b)

c)

d)

5. Podsumowanie i wnioski
Eksperymentalne modelowanie przepływu powietrza nad falistym podłożem
miało na celu ocenę zdolności generacji przez tego typu przeszkodę, lokalnych
warunków wiatrowych właściwych dla usytuowania farm wiatrowych. W analizie
uwzględnione zostały następujące kryteria: przyspieszenie przepływu średniego,
stopień przestrzennej jednorodności kierunku wiatru oraz poziom turbulentnych
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fluktuacji prędkości. Rozważania wykazały, że w otoczeniu wzniesienia o dużym
stopniu pochylenia, sprzyjającym występowaniu oderwania, istnieje bardzo
ograniczony obszar przepływu, umożliwiający efektywną pracę układu wirnikowego
siłowni. W przeciwieństwie do opływu terenu o łagodnej geometrii, dla którego
strefa podwyższonej prędkości wiatru jest rozległa i nie towarzyszą jej niekorzystne
zjawiska, pole wiatrowe wokół przeszkody generującej oderwanie, zawiera
sąsiadujące ze sobą obszary o zróżnicowanych cechach. Zasięg strefy optymalnej
jest bardzo wąski, a jej granice zaznaczają się ostrą zmianą warunków
aerodynamicznych wykluczających lokalizację farm wiatrowych. Wnioski
szczegółowe:
 efekt blokowania przepływu przed wzgórzem wpływa zarówno na średnią
prędkość i intensywność turbulencji, co prowadzi do zmniejszonej produkcji
energii oraz wzrost obciążeń zmęczeniowych działających na turbiny
wiatrowe posadowione w tym miejscu,
 gdy strumień powietrza porusza się pod górę, efekt przyspieszenia
zwiększa średnią prędkość i zmniejsza poziom turbulencji, stąd zaleca się
lokalizację turbin wiatrowych na szczytach wzgórz,
 po stronie zawietrznej wzgórza obserwuje się oderwanie przepływu
i znaczną strefę recyrkulacji, charakteryzującą się wysokim poziomem
turbulencji. Dlatego też obciążenia zmęczeniowe działające na turbiny
wiatrowe zlokalizowane za wzgórzem mogą narastać w porównaniu
z płaskim terenem.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu
ukształtowania terenu na pracę elektrowni wiatrowej, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów pagórkowatych. Badania zrealizowano w tunelu
aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki
Częstochowskiej. Na wydajność siłowni wiatrowych zasadniczy wpływ ma
ukształtowanie terenu. Przeszkody, typu: budynki, drzewa, wzgórza, znajdujące się
na drodze przesuwających się mas powietrza, powodują spadek prędkości wiatru
przy jednoczesnym wzroście poziomu turbulencji, co w konsekwencji ma
negatywny wpływ na trwałość i dynamikę pracy elektrowni.
Summary
The article includes an experimental studies of the effects of hilly terrain on
wind turbines work. The research was carried out in a wind tunnel located at the
Institute of Thermal Machinery Czestochowa University of Technology.
Performance of wind turbines depends on the terrain. Because obstacles, such as:
buildings, trees, hills, cause a decrease in wind velocity while increasing the level
of turbulence. Which consequently has a negative impact on the stability and
dynamics of the power plant operation.
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Bartosz CERAN
Politechnika Poznańska
Instytut Elektroenergetyki
WPŁYW PRACY FARM WIATROWYCH W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM NA PRACĘ KONWENCJONALNEGO
BLOKU PAROWEGO
1. Wstęp
Charakterystyczną cechą pracy systemu elektroenergetycznego jest
zmienność jego obciążenia, która wynika ze sposobu funkcjonowania
i realizowanych zadań przez odbiorniki elektryczne. Zmiany mocy mogą być
podzielone na chwilowe wahania obciążeń, spowodowane załączaniem bądź
wyłączaniem odbiorników, zmiany mocy o charakterze przypadkowym wywołane
awaryjnym odłączeniem odbiorcy, zmiany generacji wynikające z pracy źródeł
o stochastycznym charakterze wytwarzania energii (np. farmy wiatrowe).
Wynikające z powyższych czynników dobowe (tygodniowe, sezonowe)
zmiany obciążenia, które pokrywane są przez pracujące w systemie
elektroenergetycznym zespoły wytwórcze, stwarzają konieczność dopasowania
mocy produkowanej do aktualnego zapotrzebowania. Z tego względu w systemie
stosuje się tzw. zapas mocy regulacyjnej będący różnicą między wartością mocy
znamionowych pracujących jednostek wytwórczych (rezerwa wirująca) a aktualną
wartością mocy obciążenia lub mocy zainstalowanej w źródłach tzw. regulacyjnych
(np. elektrownie wodne, gazowe).
Techniczna realizacja utrzymywania rezerwy wirującej w blokach węglowych
polega na regulacji stopnia otwarcia zaworów wybranych turbin parowych.
W przypadku konieczności zwiększenia w danej chwili mocy oddawanej następuje
otwieranie zaworów doprowadzających parę do turbin, natomiast gdy występuje
konieczność obniżenia wartości mocy generowanej układy automatycznej regulacji
powodują stopniowe zamykanie zaworów. W związku z powyższym, część
cieplnych elektrowni parowych, w celu zapewnienia zdolności regulacyjnej, pracuje
poniżej mocy znamionowej tzn. są niedociążone.1
Zapotrzebowanie na moc regulacyjno-interwencyjną wzrasta w systemach
elektroenergetycznych o dużym stopniu nasycenia źródłami o stochastycznym
charakterze pracy. W takich systemach zapas mocy regulacyjnej musi być
dodatkowo zwiększony na potrzeby regulacji wynikającej z losowego charakteru
pracy np. farm wiatrowych lub fotowoltaicznych.
2. Wskaźniki eksploatacyjne bloku parowego
Poszczególne rodzaje elektrowni wypełniają swoje zadania wytwórcze
pokrywając część aktualnego zapotrzebowania (Rys.1). Wyróżnia się elektrownie
podstawowe (elektrownie cieplne parowe, jądrowe, wodne przepływowe),
elektrownie podszczytowe, (elektrownie cieplne parowe starszych typów oraz

1

J. Machowski , Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego. Warszawa 2007
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elektrownie wodne zbiornikowe), elektrownie szczytowe (elektrownie wodne
szczytowo-pompowe oraz elektrownie z turbinami gazowymi).2
Rysunek nr 2.1: Pokrywanie obciążenia
a – podstawowe, b – podszczytowe, c1+c2 – szczytowe

dobowego

przez

elektrownie

Czas wykorzystania mocy osiągalnej przez elektrownie parowe, pracujące
w podstawie sytemu wynosi powyżej 5500 h/a. Pracę elektrowni parowej można
opisać za pomocą wskaźników eksploatacyjnych:

wskaźnik jednostkowego zużycia pary przez turbinę d:

d

Dt  kg 
(1)
Pel  kWh 

Dt – strumień pary doprowadzanej do turbiny,
Pel – moc elektryczna brutto



wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła przez turbozespół q:

q

Qt  kJ 
(2)
Pel  kJ 

Qt – strumień ciepła doprowadzanego do turbiny



wskaźnik jednostkowego zużycia paliwa umownego bu:

bu 

Bu  kg 
(3)
Pel  kWh 

Bu – strumień paliwa umownego doprowadzanego do kotła energetycznego

Wpływ zmniejszania obciążenia bloku parowego na wartości wyżej
wymienionych wskaźników przedstawiono na przykładzie modelu bloku parowego
o mocy znamionowej 360 MW.

2

H. Gładyś, R. Matla, Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym. Warszawa 1999
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3. Model matematyczny bloku 360 MW
Rysunek 3.1 przedstawia schemat technologiczny bloku o mocy 360 MW. Na
podstawie parametrów termodynamicznych tj. wartości ciśnienia i temperatury
czynnika roboczego określono wartości entalpii w różnych punktach układu.
Rysunek nr 3.1: Układ technologiczny bloku parowego o mocy znamionowej 360 MW

Wykorzystują równania bilansowe poszczególnych elementów bloku,
tj. turbozespołu oraz wymienników ciepłowniczych uzyskano układ dziewięciu
równań z dziewięcioma niewiadomymi. Postać ogólną układu równań przedstawia
wzór 1:

I  D  W (1)
[D] – wektor kolumnowy przepływów masowych czynnika roboczego
[I] – macierz wartości entalpii w poszczególnych punktach układu
[W] – wektor kolumnowy wyrazów wolnych

Natomiast postać macierzowa przedstawiona została poniżej:
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Dysponując powyższym modelem bloku dla wybranej zadanej wartości mocy
generowanej oraz odpowiadających rozpatrywanemu punktowi pracy wartościom
ciśnienia i temperatury, można wyznaczyć rozpływy masowe czynnika roboczego
oraz wartości wskaźników eksploatacyjnych d, q, bu.
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4. Wpływ zmian obciążenia na zamianę wskaźników
Ważnym parametrem pracy kotła energetycznego, zmieniającym swoją
wartość w funkcji obciążenia jest jego sprawność. Wykres zależności sprawności
kotła od obciążenia przedstawiono na rysunku 4.1. Funkcja ηk = f(D) osiąga
ekstremum w punkcie obciążenia zwanym ekonomicznym. W związku
z powyższym zapotrzebowanie paliwa przez kocioł zmienia się nieproporcjonalnie
do obciążenia.3
Rysunek nr 4.1: Zależność sprawności kotła od obciążenia

Kształt krzywej ηk = f(D) wpływa na wartości wskaźników eksploatacyjnych
w funkcji obciążenia bloku. Zarówno wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła q jak
i wskaźnik jednostkowego zużycia paliwa umownego bu osiągają minimum dla
obciążenia odpowiadającego obciążeniu ekonomicznemu. Oznacza to, że istnieje
wartość mocy generowanej, dla której blok parowy zużywa najmniej ciepła w celu
wyprodukowania kilowatogodziny, czyli spala najmniej paliwa. Analizując przebiegi
na wykresach 4.1. 4.2 i 4.3 można zauważyć, że podczas zmniejszania wartości
mocy generowanej przez blok wskaźniki bu i q zwiększają swoje wartości.
Rysunek nr 4.2: Zależność wskaźnika jednostkowego zużycia ciepła przez turbinę od
obciążenia

3

B. Zaporowski, Elektrownie parowe. Poznań 1965
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Rysunek nr 4.3: Zależność wskaźnika jednostkowego zużycia paliwa umownego od
obciążenia

Niedociążony blok energetyczny nie jest eksploatowany w optymalnym
punkcie pracy, co wpływa na wartość wskaźnika emisyjności. W tabeli
1 przedstawiono wartości wskaźnika emisyjności CO2 dla rozpatrywanego bloku
opalanego węglem brunatnym o wartości opałowej równej 8000 kJ/kg oraz
procentowej zawartości pierwiastka C = 24%. Wraz ze zmniejszaniem obciążenia
bloku energetycznego, jednostkowa emisja CO2 zwiększa swoją wartość.
Tabela nr 1: Wskaźniki emisyjności CO2 rozpatrywanego bloku w funkcji obciążenia
Nel [MW]
We [tCO2/GWh]

360
277,8

320
277,83

280
280,22

240
283,9

200
289,2

Rysunek 4.2 przedstawia zależność d = f(Nel). Kształt krzywej wynika
z równania bilansowego turbozespołu parowego. Więcej pary należy dostarczyć
do turbiny aby zwiększyć wartość mocy oddawanej do systemu
elektroenergetycznego.
Rysunek nr 4.4: Zależność wskaźnika jednostkowego zużycia pary przez turbinę od
obciążenia
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5. Wpływ pracy farmy wiatrowej na pracę bloku elektroenergetycznego
Wzrost liczby farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym powoduje
nie tylko szeroko opisane w literaturze problemy natury elektrycznej, tj.:
 krótkookresowe, nagłe zmiany wartości mocy czynnej wprowadzanej do
systemu i związane z nimi wahania napięcia – efekt migotania,
 wahania napięcia związane z procesami łączeniowymi,
 zmienność napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej,
 harmoniczne napięcia prądu.4
Elektrownie wiatrowe, w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii
charakteryzują, się kilkoma negatywnymi, specyficznymi cechami:
 brak korelacji pomiędzy wielkością produkcji energii elektrycznej,
uzależnionej od siły wiatru a poziomem zapotrzebowania odbiorców
końcowych,
 nagłe zmiany mocy wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej,
uzależnione od zmian prędkości wiatru,
 stosunkowo niska przewidywalność pracy tych źródeł w dłuższym
horyzoncie czasu, co znacznie utrudnia planowanie pracy systemu
elektroenergetycznego.5
Z punktu widzenia bloku elektroenergetycznego generację mocy przez farmę
wiatrową można traktować jako obniżenie konsumpcji energii w systemie. Jest
to związane z prawem pierwszeństwa sprzedaży energii wytworzonej w źródłach
tzw. odnawialnej energii. Aby zachować bilans mocy generowanej i zużywanej
przez odbiorców, w okresie generacji wiatrowej bloki parowe muszą zmniejszyć
swoje obciążenie, pogarszając swoje wskaźniki eksploatacyjne. Praca bloku
z mniejszym obciążeniem wpływa na koszty wytwarzania energii elektrycznej,
w skład których wchodzą:
 koszty eksploatacyjne stałe – niezależne od ilości produkowanej energii
obejmujące koszty remontów kapitalnych i bieżących, koszty osobowe
i koszty ogólne
 koszty eksploatacyjne zmienne – zależne od ilości produkowanej energii,
obejmujące koszty paliwa i opłaty środowiskowe.
Jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej uzyskuje najmniejszą
wartość w przypadku bloków systemowych charakteryzujących się dużym czasem
pracy w podstawie obciążenia od 6000 do 7000 h/a a jego dominującą składową
są jednostkowe koszty zmienne paliwa. Całkowity jednostkowy koszt wytwarzania
energii wzrasta w miarę skracania czasu użytkowania mocy zainstalowanej.
Kolejnym aspektem wprowadzania farm wiatrowych na pracę bloku jest
zmniejszenie skuteczności instalacji oczyszczania spalin, którą można zdefiniować
jako stosunek masy zanieczyszczeń zatrzymanych w danym urządzeniu do masy
zanieczyszczeń wprowadzanych ze spalinami do urządzenia oczyszczającego,
przy założeniu tego samego strumienia spalin przed i za urządzeniem
oczyszczającym (wzór 2).

4
5

Z. Lubośny, Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. Warszawa 2009
A. Modzelewski, Konkurencyjność energetyki rozproszonej oraz możliwy jej wpływ na krzywe
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. “Napędy i sterowanie”, 9/2014, s. 137-142
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  1

Swy
Swe

(2)

Swe – stężenie danego zanieczyszczenia spalin przed urządzeniem oczyszczającym
Swy – stężenie danego zanieczyszczenia spalin za urządzeniem oczyszczającym

Układy oczyszczania (odsiarczania, odpylania, odazotowania) spalin
projektowane są na znamionowe przepływy spalin, które są osiągane podczas
pracy bloku przy nominalnym obciążeniu. Zmniejszenie obciążenia spowoduje
mniejszy przepływ spalin.6
Aby zminimalizować negatywne skutki pracy farm wiatrowych na bloki
parowe, należy w systemie elektroenergetycznym zwiększyć udział źródeł
o szybkim starcie, źródeł szczytowych lub interwencyjnych (turbozespoły gazowe,
ogniwa paliwowe), zdolnych w krótkim czasie dostosowywać się do szybkich zmian
mocy generowanej przez wiatr.
6. Podsumowanie
Z punktu widzenia pracy bloków energetycznych farmy wiatrowe w systemie
powodują
 wypychanie
pracy
bloku
parowego
z
podstawy
systemu
elektroenergetycznego,
 zmniejszenie czasu wykorzystania mocy zainstalowanej,
 zwiększenie jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej,
 zwiększenie wartości wskaźników jednostkowej emisji CO2,
 zmniejszenie skuteczności instalacji oczyszczania spalin.
W celu minimalizacji skutków pracy dużej liczby farm w systemie należy:
 instalować współmiernie z farmami wiatrowymi źródła o szybkim starcie,
 rozwijać technologie magazynowania energii,
 zastosować metody sterowania popytem na energię w celu dostosowania
zapotrzebowania do generacji.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wpływ pracy farmy wiatrowej na pracę
konwencjonalnego bloku energetycznego w systemie elektroenergetycznym.
Przedstawiono schemat technologiczny i model matematyczny bloku parowego
o mocy 360 MW. Na podstawie modelu wyznaczono zależności wybranych
wskaźników eksploatacyjnych od obciążenia bloku. Wymieniono problemy
związane z pracą farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym,
Summary
The article presents the effect of wind power generation in electrical power
system on the operation of conventional power block. There was presented
a mathematical model of the steam power plant with a power 360 MW. On the
basis of the model they were determined values of selected operating indexes as
a function of the power generated. They are listed problems with the operation of
wind farms in the power system.
6

M. Pawlik, E. Strzelczyk, Elektrownie. Warszawa 2012
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ANALIZA SPOSOBÓW ZASILANIA ODBIORCY PRACUJĄCEGO W SYSTEMIE
AUTONOMICZNYM ZA POMOCĄ TURBINY WIATROWEJ

1. Wprowadzenie
Eksploatacja nieodnawialnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, gaz
ziemny) oraz skutki klimatyczne związane z ich stosowaniem wymuszają
poszukiwanie i stosowanie nowych, ekologicznych i odwracalnych źródeł energii.
Jednym z rozwiązań darzonych rosnącą popularnością są generatory wiatrowe
przetwarzające energię wiatrową w elektryczną. Rozwiązanie to cechuje się
szeregiem zalet, ale i wad. W zależności od wielu czynników takich jak m.in.
lokalizacja, moc, parametry wytwarzanej energii elektrycznej stosuje się
odpowiednie rozwiązania układów wytwórczych. W niektórych sytuacjach znajdują
zastosowanie turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu. Układy te, pomimo niższej
sprawności od turbin o poziomej osi obrotu charakteryzują się istotną zaletą – nie
wymagają układu sterującego nakierowującego turbinę odpowiednio na wiatr.
Konstrukcja taka jest tańsza w budowie i eksploatacji. Rozwiązanie to może
również mieć zastosowanie w przypadku odbiorców autonomicznych (nie
podłączonych do sieci elektroenergetycznej). W tej sytuacji obniżenie kosztów
inwestycyjnych
jest
pożądane
(niewielka
konstrukcja
niewymagająca
rozbudowanego układu sterowania).
2. Podział i zasada działania turbin wiatrowych
Najważniejszym elementem elektrowni wiatrowej obok generatora jest turbina
wiatrowa. Ma ona za zadanie zamieniać energię strumienia powietrza, czyli wiatru,
na energię mechaniczną obracającego się wału turbiny. Od rodzaju konstrukcji
turbiny zależą jej parametry takie jak: szybkobieżność, prędkość obrotowa,
a w konsekwencji uzyskiwana z elektrowni moc. Turbiny wiatrowe można podzielić
ze względu na ich moc na:1
– mikro elektrownie (<100 W) stosowane do zasilania akumulatorów
w małym obwodzie wydzielonym, takim jak pojedyncze lampy lub
urządzenia pomiarowe,
– małe elektrownie wiatrowe (100 W-50 kW) stosowane najczęściej
jako źródło zasilania pojedynczych gospodarstw domowych, układów
pompowych oraz wielu innych urządzeń. Ze względu na wzrost wymiarów
turbiny wraz z ich mocą, przydomowe elektrownie wiatrowe osiągają
zazwyczaj moce 3-5 kW.
– duże elektrownie wiatrowe (>50 kW) stosowane przede wszystkim w celu
sprzedaży energii elektrycznej do sieci.

1

K. Nalepa, Poradnik Małej Energetyki Wiatrowej. Olsztyn 2011; R. Tytko, Odnawialne źródła energii.
Wybrane zagadnienia. Warszawa 2009
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Pod względem różnic konstrukcyjnych podstawowym czynnikiem podziału
turbin wiatrowych jest ich oś obrotu.2 Wyróżniamy turbiny o:
a) poziomej osi obrotu tzw. HAWT (ang. Horizontal Axis Wind Turbine),
b) pionowej osi obrotu tzw. VAWT (ang. Vertical Axis Wind Turbine).
Analizę sposobów zasilania za pomocą turbiny wiatrowej należy rozpocząć od
zaznajomienia się z podstawowymi zasadami fizyki decydującymi o budowie
i parametrach turbin wiatrowych. Jednym z ważniejszych parametrów każdej
turbiny wiatrowej jest pole powierzchni zakreślanej przez łopaty turbiny. Na jego
podstawie można określić moc przepływającej strugi powietrza ograniczonej przez
ten przekrój.
Całkowitą moc zawartą w strumieniu powietrza opływającym turbinę (𝑃0 )
określa się badając energię kinetyczną strugi ograniczonej powierzchnią turbiny,
co zostało przedstawione za pomocą wzorów (1), (2) i (3):
𝑷𝟎 =

𝒎̇ ∙ 𝒗𝟐
,
𝟐

(1)

𝒎̇ = 𝑨 ∙ 𝝆 ∙ 𝒗,
𝑷𝟎 =

(2)

𝟏
∙ 𝑨 ∙ 𝝆 ∙ 𝒗𝟑 ,
𝟐

(3)

gdzie:
𝑣 – prędkość wiatru [m/s],
𝑚̇ – strumień masy [kg/s],
𝐴 – pole powierzchni turbiny, przez którą przepływa strumień powietrza [m2],
𝜌 – gęstość powietrza [kg/m3].

Wykorzystanie w pełni energii zawartej w strudze powietrza oznaczałoby,
że prędkość wiatru za turbiną wynosiłaby 0 m/s co uniemożliwiałoby przepływ.
W rzeczywistości prędkość wiatru za turbiną wiatrową jest jedynie częściowo
zmniejszona. Stopień wykorzystania energii wiatru wyrażany jest za pomocą
współczynnika Betza,3 który wyrażany jest równaniem (4):
𝐶𝑝 =

𝑃
𝑃0

1

𝑉

2

𝑉1

2

𝑉

= · [1 − ( 2) ] · [1 + ( 2)](4)
𝑉1

gdzie:
𝑉1 – prędkość wiatru przed turbiną [m/s],
𝑉2 – prędkość wiatru za turbiną [m/s],

3. Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu
Turbiny wiatrowe typu VAWT stanowią mniejszość pośród rozwiązań
dostępnych na rynku. Rzadko stosowane są jako turbiny wielkich mocy ze względu
na ich mniejszą sprawność. Jednak znalazły one zastosowanie w terenach
zurbanizowanych ze względu na swoją wytrzymałość na zmienne kierunki wiatru
i cichą pracę. Z powodu niewielkiej prędkości obrotowej stosuje się w nich

2
3

I. Soliński, Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej. Kraków 1999
W. Jagodziński, Silniki wiatrowe. Warszawa 1959
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przekładnie zwiększające obroty wału generatora lub generatory wolnobieżne.
Ważnymi zaletami tego typu urządzeń jest ich łatwy montaż, niski koszt
w porównaniu do turbin o osi poziomej oraz odporność na silny wiatr. Spośród
turbin o pionowej osi obrotu większość projektów konstrukcyjnych bazuje na trzech
podstawowych rozwiązaniach (turbina Darrious'a, turbina Savonius'a, rotor typu
H), które zostały przedstawione na rysunku 1.4
Rysunek nr 1: Rodzaje turbin wiatrowych o osi pionowej: a) turbina Darrious'a,
b) turbina Savonius'a, c) rotor typu H

Turbina Savonius'a skonstruowana przez fińskiego inżyniera Siguarda
J. Savoniusa stosowana jest zarówno przez amatorów jak również profesjonalnych
wytwórców ze względu na prostą konstrukcję, niski koszt budowy oraz
niezawodność tej konstrukcji. Podstawową wadą wirnika Savonius'a jest jego niska
sprawność nawet w stosunku do innych turbin o pionowej osi obrotu. Podstawą
działania siłowni są siły parcia strugi powietrza, a w mniejszym stopniu siły nośne.
Największą sprawność wirnik ten osiąga przy 2 łopatach, jednak w tym przypadku
moment startowy znacznie zależy od położenia nieruchomych łopat względem
wiatru a ponadto występują znaczne skoki momentu podczas pracy turbiny. W celu
uniezależnienia początkowego momentu oraz ograniczenia jego pulsacji w trakcie
pracy, stosuje się więcej zestawów dwupłatowych turbin Savonius'a przesuniętych
względem siebie o odpowiedni kąt.
Turbina Darrieus'a opatentowana została przez francuskiego naukowca
Georges'a Darrieusa w 1931r. Urządzenie to wykorzystuje siłę nośną,
która powstaje podczas przepływu płynu wokół profilu o odpowiednim kształcie.
Na rysunku 2 przedstawiona została zasada działania tej turbiny.5

4

5

K. Nalepa, op. cit.; A. Polak, M. Barański, Porównanie turbin wiatrowych. Zeszyty ProblemoweMaszyny Elektryczne, 2006, s. 74
I. Paraschivoiu, Wind Turbine Design With Emphasis on Darrieus Concept. Montreal 2002
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Rysunek nr 2: Zasada działania turbiny Darrieus'a

Jak we wszystkich turbinach typu VAWT podstawową jej zaletą jest brak
konieczności montowania układu naprowadzania turbiny pod wiatr. Turbina
Darrieus'a charakteryzuje się wyższą sprawnością od turbiny Savonius'a, jednak
posiada niemalże zerowy moment rozruchowy dlatego potrzebuje do startu
zewnętrznego źródła napędu. W tym celu stosowane są silniki elektryczne lub
montowane wspólnie (na tej samej osi) małe turbiny Savonius'a nadające moment
rozruchowy (rys. 3).
Rysunek nr 3: Połączenie turbiny Darrieus'a i Savonius'a
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Rotor typu H jest obecnie jedną z popularniejszych konstrukcji dostępnych
w sprzedaży. Istnieje wiele wariacji tego rodzaju turbin. Sposób działania
urządzenia jest taki sam jak w przypadku turbiny Darrieus'a, gdyż w zasadzie jest
to jej okrojona wersja. Elektrownie tego typu zdobyły popularność na terenach
gęsto zabudowanych oraz wśród właścicieli gospodarstw domowych ze względu
na swój ciekawy wygląd, stosunkowo wysoką sprawność oraz cichą pracę.
4. Prądnice w energetyce wiatrowej
Prądnice w elektrowniach wiatrowych zamieniają energię mechaniczną
obracającej się pod wpływem wiatru turbiny na energię elektryczną. Konstrukcje
prądnic wykorzystywanych w elektrowniach wiatrowych znacząco różnią się
od typowych prądnic ze względu na zmienny moment napędowy związany ze
zmienną prędkością wiatru. Prądnice wykorzystywane w energetyce wiatrowej
powinny posiadać następujące cechy:6
– możliwość pracy przy zmiennym momencie napędowym,
– odporność na niekorzystne warunki pracy takie jak zawilgocenie i skrajne
temperatury,
– długa żywotność i niezawodność.
Przy wyborze generatora w elektrowni wiatrowej należy również wziąć pod
uwagę czy elektrownia będzie włączona do sieci elektroenergetycznej. Elektrownia
wiatrowa może być przyłączona do krajowej sieci elektroenergetycznej (on-grid)
lub pracować poza nią, czyli autonomicznie (off-grid). W artykule skoncentrowano
się na zastosowaniu elektrowni wiatrowej w systemie off-grid, dlatego zostaną
przedstawione prądnice stosowane głównie w tego typu układach.
Prądnice pracujące w układzie off-grid charakteryzuje praca przy zmiennej
prędkości obrotowej, gdyż nie utrzymuje ich w synchronizacji system
elektroenergetyczny. Pozwala to na lepsze wykorzystanie energii wiatru jednak
wiąże się z koniecznością instalacji dodatkowych urządzeń takich jak regulator
napięcia, źródło magazynowania energii (najczęściej w postaci baterii
akumulatorów) oraz w przypadku odbiorników wymagających zmiennego napięcia
falownik.7
W przypadku elektrowni wiatrowych pracujących na sieć autonomiczną
stosuje się przeważnie następujące prądnice:8
– alternatory samochodowe – są prądnicami synchronicznymi, często
wykorzystywanymi przez amatorów zielonej energii. Do pełnego
wykorzystania energii wiatru przy zastosowaniu tego rodzaju prądnic
wymaga się wysokich obrotów prądnicy co wiąże się z koniecznością
instalacji przekładni o dużym przełożeniu, będącej przyczyną hałasu oraz
znacząco skracającej żywotność elektrowni.
– prądnice trójfazowe z magnesami trwałymi (rys. 4) – są to najczęściej
stosowane prądnice w przypadku przydomowych elektrowni wiatrowych.
W celu obniżenia kosztów i poziomu hałasu spośród tego rodzaju prądnic
najczęściej używane są wolnoobrotowe prądnice tarczowe. Duża liczba
6
7
8

I. Soliński, op. cit.
I. Paraschivoiu, op. cit.
Z. Budzyński, T. Glinka, Generatory w elektrowniach wiatrowych Europy, „Wiadomości
Elektrotechniczne” 2002, nr 4; B. Karolewski, Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych,
„Elektroinfo” 2011, nr 6
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biegunów pozwala na zmniejszenie przełożenia przekładni lub nawet
montaż generatora bezpośrednio na wale turbiny co zwiększa
bezpieczeństwo konstrukcji oraz w pewnym stopniu eliminuje hałas.
– prądnice prądu stałego – w wirniku obracającym się w stałym polu
magnetycznym wytworzonym przez magnesy stałe lub elektromagnes
zasilany prądem stały, indukuje się siła elektromotoryczna. Energia
przekazywany jest od komutatora umieszczonego na wirniku do sieci
wydzielonej za pomocą szczotek zainstalowanych na stojanie.
Rozwiązanie to nie jest zbyt popularne ze względu na problemy
eksploatacyjne (konieczność obsługi i konserwacji szczotek i komutatora).
Rysunek nr 4: Przekrój modelu prądnicy trójfazowej z magnesami trwałymi

– prądnice asynchroniczne – w nielicznych przypadkach do zasilania sieci
autonomicznych są stosowane również generatory asynchroniczne. Zaletą
takich generatorów jest niezawodność i niska cena. Jednak nie zdobyły
one popularności w układach autonomicznych ze względu na konieczność
zasilania stojana prądem magnesującym przed rozpoczęciem pracy.
W przypadku połączenia z siecią elektroenergetyczną prąd ten
dostarczany jest z niej, natomiast w sieci wydzielonej musi być
dostarczony przez akumulator lub kondensator co w znacznym stopniu
zmniejsza opłacalność takiego rozwiązania.
5. Sposoby magazynowania energii
Energia wiatru zaliczana jest do tzw. niespokojnych źródeł odnawialnej energii
ponieważ charakteryzuje się dużą zmiennością zarówno w przedziałach dobowych
jak i godzinowych. Aby odbiornik mógł pracować w okresie o mniejszej wietrzności,
nadwyżka energii musi być zmagazynowana. Jest wiele sposobów na
magazynowanie energii wiatru.9 Użyty sposób zależy od aspektów ekonomicznych
9

I. Soliński, op. cit.
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i technicznych. Przy planowaniu elektrowni wiatrowej należy uwzględnić jakiego
typu odbiornik będzie zasilany. W przypadku zasilania pojedynczego urządzenia
mechanicznego typu pompa czy dmuchawa istnieje możliwość magazynowania
energii za pomocą sprężonego powietrza w zbiornikach wysokiego ciśnienia lub za
pomocą koła zamachowego. Przy zasilaniu urządzeń elektrycznych możliwe jest
magazynowanie energii za pomocą baterii akumulatorów, w kondensatorze lub
w postaci wodoru przy użyciu elektrolizera. Zarówno akumulacja energii
elektrycznej w kondensatorach jak i w postaci wodoru obecnie jest bardzo droga
i rzadko stosowana.
Podstawowym czynnikiem na który należy zwrócić uwagę przy dobrze rodzaju
akumulatora jest tryb pracy elektrowni wiatrowej. Elektrownia wiatrowa
jest wymagającym źródłem energii ze względu na swoją zmienność. Akumulatory
stosowane w elektrowniach wiatrowych wydzielonych z sieci muszą
charakteryzować się długą żywotnością, jak również muszą być w stanie
zachowywać swoje właściwości w stanie głębokiego rozładowania do którego
może dojść podczas okresów bezwietrznych. Te cechy spełniają akumulatory
trakcyjne. Stosowane są one do zasilania pojazdów elektrycznych takich jak wózki
widłowe lub maszyny czyszczące. Podstawowymi akumulatorami trakcyjnymi są
akumulatory VRLA (tj. akumulatory kwasowo-ołowiowe z zaworami, z ang. valve
regulated lead acid). Baterie te działają na podobnej zasadzie jak używane
w samochodach akumulatory kwasowo-ołowiowe z ciekłym elektrolitem,
podstawową jednak różnicą jest fakt, że w akumulatorach VRLA nie występuje
elektrolit w formie płynnej. To sprawia iż są one bezpieczniejsze w eksploatacji,
gdyż nie ma ryzyka wycieku elektrolitu i nie wymagają uzupełniania elektrolitu oraz
specjalnej wentylacji. Istnieją dwie metody wykonania akumulatorów VRLA, są to:
– AGM (ang. Absorbed Glass Mat), w których elektrolit znajduje się
w separatorach z porowatego włókna szklanego,
– Gel, w których elektrolit ma postać żelu (mieszanina kamionki z kwasem
siarkowym).
Oba typy charakteryzują się wyższą niż w przypadku standardowych
akumulatorów kwasowo-ołowiowych żywotnością przy pracy cyklicznej
(z przewagą technologii elektrolitu żelowego). Akumulatory wykonane w tej
technologii są w stanie wytrzymać długi okres pełnego rozładowania zachowując
możliwość odzyskania pełnej pojemności. Niemniej jednak producenci nie zalecają
częstych pełnych rozładowań, gdyż przy dłuższej eksploatacji w taki sposób
pojemność może ulec zmniejszeniu. Baterie posiadają również zwiększoną
tolerancję na zmienną jakość parametrów ładowania co w przypadku zastosowanej
w elektrowni prądnicy tarczowej ma duże znaczenie.
Istnieje możliwość zwiększenia pojemności baterii akumulatorów oraz
napięcia na zaciskach poprzez odpowiednie łączenie ogniw ze sobą. Łączone
akumulatory powinny posiadać zbliżone parametry takie jak: pojemność,
rezystancja wewnętrzna, typ oraz stopień zużycia.
W celu uzyskania większej pojemności niż oferowana w pojedynczej baterii
akumulatorów, należy je połączyć równolegle. Większość przetwornic DC/AC
większych mocy wymaga podłączenia po stronie napięcia stałego 24 V, z kolei na
rynku przeważają akumulatory żelowe 12 V. W celu podwyższenia poziomu
napięcia należy łączyć baterie szeregowo.
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6. Regulator ładowania
Ilość energii wytworzonej przez prądnicę dyktowana jest prędkością wiatru.
Gabaryty turbiny wiatrowej w sieci autonomicznej projektowane są tak, aby przy
średniej rocznej prędkości wiatru jej moc była odpowiednio większa niż
planowanego odbiorcy uwzględniając tym samym możliwość wystąpienia okresu
mniejszej wietrzności. Turbina odpowiednio przewymiarowana zapewnia
dostarczenie wystarczającej energii do nieprzerwanej pracy odbiorcy, jednak wiąże
się to z możliwością dostarczenia nadwyżki energii przekraczającej pojemność
akumulatorów co prowadzi do wzrostu napięcia w sieci, a ostatecznie do
uszkodzenia magazynu energii.10 Aby zapobiec sytuacji nadmiernego wzrostu
napięcia ładowania baterii akumulatorów, regulatory ładowania wyposażone są
w regulator napięcia załączający dodatkowy odbiornik w momencie przekroczenia
nastawionego dopuszczalnego napięcia ładowania. Odbiornikiem tym najczęściej
jest rezystor rozładowczy. Dodatkowy odbiornik może stanowić hamulec
elektryczny elektrowni wiatrowej, który działa w przypadku wykrycia silnego wiatru
mogącego spowodować nagły wzrost prędkości obrotowej turbiny co skutkowałoby
gwałtownym wzrostem napięcia, mogącym uszkodzić elementy instalacji
elektrycznej.11
Większość współczesnych regulatorów ładowania przeznaczonych do
sterowania pracą elektrowni wiatrowej pracuje w trybie ładowania PWM (ang.
Pulse-Width Modulation). Polega ono na regulacji szerokości impulsów
w zależności od stopnia naładowania baterii. Ładując akumulator regulator
pozwala na przepływ energii niemalże w sposób ciągły. Gdy napięcie akumulatora
przekroczy ustawiony początkowo poziom, wysyła on jedynie krótkie sygnały
napięciowe w kilkusekundowych odstępach, aby uzupełnić ubytki energii
spowodowane m. in. zjawiskiem samo rozładowania.12
7. Koncepcje zasilania pojedynczych odbiorców
Dobór każdego z elementów elektrowni wiatrowej zasilającej pojedynczego
odbiorcę wymaga przeanalizowania charakterystyki działania tegoż odbiorcy.
Przede wszystkim należy określić znamionową moc odbiornika zasilanego przez
elektrownię. Na jej podstawie należy dobrać typ i gabaryty turbiny oraz dobrać
odpowiedni generator wraz z przekładnią. Na podstawie wyników badań warunków
atmosferycznych wybranego obszaru można oszacować energię wytworzoną
przez elektrownię w danym okresie oraz dobrać odpowiedni magazyn energii dla
przedsięwzięcia.
W pracy przedstawiono przykładowe koncepcje autonomicznych elektrowni
wiatrowych.

J. Borecki, M. Stosur, S. Szkółka, Energoelektronika. Podstawy i wybrane zastosowani. Wrocław
2008; Wytyczne techniczne dla baterii i akumulatorów w zakresie ich podlegania przepisom ustawy
z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)
11
S. Bhattacharyya, Rural Electrification Through Decentralised Off-grid Systems in Developing
Countries. London 2013
12
Z. Lęgosz, Stacjonarne baterie kwasowo-ołowiowe w systemach zasilania potrzeb własnych. Dobór
baterii do aplikacji. Ostrowiec Świętokrzyski
10
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7.1. Koncepcja nr 1
Jest to koncepcja najczęściej używana przy rozbudowanej sieci
autonomicznej, w której występują odbiorniki zarówno prądu stałego jak
i przemiennego. Magazynowanie energii elektrycznej odbywa się za pomocą
baterii akumulatorów głębokiego rozładowania (rys. 5). Taki układ pozwała na dużą
swobodę jeżeli chodzi o rozbudowę i zmianę odbiorników jednak należy mieć na
uwadze, iż każde urządzenie przekształcające energię elektryczną wiążę się
z dodatkowymi stratami co zmniejsza ogólną sprawność systemu.
Rysunek nr 5: Struktura rozbudowanej sieci autonomicznej
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wiatrowa

Generator
prądu
przemiennego

Prostownik

Regulator
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Bateria
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Odbiornik DC
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Odbiornik AC

7.2. Koncepcja nr 2
W niektórych przypadkach należy również zastanowić się czy w konkretnym
przypadku energia elektryczna jest niezbędną formą energii do wykonania pracy.
Jeżeli odbiornikiem są jedynie urządzenia mechaniczne, jak np. układ pomp czy
dmuchaw możliwe jest ich napędzane za pomocą sprężonego powietrza lub
sprzęgnięcia ich z wirnikiem turbiny za pomocą przekładnik mechanicznych.
W takim przypadku magazynem energii może być sprężone powietrze w zbiorniku
ciśnieniowym (rys. 6) lub koło zamachowe sprzęgane lub odprzęgane w zależności
od zapotrzebowania (rys. 7). Minusem takiego rozwiązania jest trudność
rozszerzenia i modyfikacji takiej sieci.
Rysunek nr 6: Struktura sieci autonomicznej z mechanicznym magazynem energii
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Rysunek nr 7: Struktura sieci autonomicznej z pneumatycznym magazynem energii
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7.3. Koncepcja nr 3
Koncepcja ta zakłada wykorzystanie elektrolizera oraz ogniwa paliwowego
jako magazynu energii elektrycznej (rys. 8). Ponadto stopniowo rozwijana
jest technologia napędu pojazdów za pomocą wodoru dzięki czemu taki układ
w przyszłości może stanowić „stację paliw” dla samochodów przyszłości.
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Rysunek nr 8: Struktura sieci autonomicznej z ogniwem paliwowym
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7.4. Koncepcja nr 4
Turbiny wiatrowe o osi pionowej mogą współpracować z innymi źródłami
energii takimi jak panele fotowoltaiczne czy silniki spalinowe stanowiące
zabezpieczenie przed utratą zasilania w sieci w przypadku długotrwałych okresów
bezwietrzności (rys. 9).
Rysunek nr 9: Struktura sieci autonomicznej z pneumatycznym magazynem energii
Panele
fotowoltaiczne
Turbina
wiatrowa

Prądnica

Regulator
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Silnik spalinowy

8. Podsumowanie
W artykule przedstawiono aspekty związane z zastosowania elektrowni
wiatrowej o osi pionowej. W pracy szczególnie zwrócono uwagę na pracę takiej
elektrowni w sieci autonomicznej oraz wskazano czynniki wpływające na jej
konfigurację. Omówiono rodzaje turbin wiatrowych oraz typy generatorów energii
elektrycznej mogących z nimi współpracować. Wskazano również możliwości
przetwarzania i magazynowana energii wytworzonej w elektrowni wiatrowej.
Uwarunkowania ekonomiczne, prawne oraz polityczne wymagają stosowania
odnawialnych źródeł energii. Jednym z nich jest wykorzystywanie energii
wiatru oraz jej transformacja na energię elektryczną. Problemy związane
z doprowadzeniem sieci elektroenergetycznej do odbiorców można rozwiązać
poprzez stosowanie prostych w budowie elektrowni wiatrowych o osi pionowej.
W pracy przedstawiono cztery koncepcje struktury elektrowni wiatrowej o osi
pionowej współpracującej z różnymi odbiornikami i magazynami energii. Podano
przykłady sytuacji, w których dana koncepcja będzie najodpowiedniejsza.
Dokonano analizy zalet i wad wynikających z zastosowania danych rozwiązań oraz
wskazano potencjalne problemy mogące zaistnieć podczas ich eksploatacji.
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Streszczenie
W artykule przedstawione zostały sposoby zasilania pojedynczego odbiorcy
pracującego w separacji z siecią elektroenergetyczną za pomocą turbiny wiatrowej
o osi pionowej. Zostały wykazane wady i zalety techniczne jak i środowiskowe
różnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych segmentach tego typu
systemów zasilania.
Summary
Article describes various solutions used in order to supply single customer
connected to off-grid system powered by vertical axis wind turbine. Moreover
it presents technical as well as environmental advantages and disadvantages
of various types of solutions used in the system.
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PERSPEKTYWA ZASTOSOWANIA ENERGII SŁOŃCA I WIATRU
W PRZEMYŚLE CHLORO-ALKALICZNYM
Wstęp
Obniżenie kosztów produkcji, a w szczególności kosztów energii jest obecnie
sprawą priorytetową dla europejskiego, a co za tym idzie także polskiego
przemysłu chloro-alkalicznego. W okresie wzrostu cen paliw i coraz bardziej
restrykcyjnych przepisów środowiskowych, o powodzeniu przedsiębiorstw branży
chloro-alkalicznej decyduje wzrost konkurencyjności na międzynarodowych
rynkach produktów chloro-alkalicznych.
Energia elektryczna w tym sektorze jest kluczowym surowcem do produkcji
chloru i sody kaustycznej (wodorotlenku sodu) – produkowane są one przez
elektrolizę solanki.1 Zachodzące procesy elektrochemiczne pozwalają na
wytworzenie z 1,65 tony solanki: 1 tony chloru, 1,1 tony sody kaustycznej (10701128 kg) i 0,03 tony wodoru (28 kg). Stosunek ten nazywany jest jednostką
elektrochemiczną – ECU (ang. Electro Chemical Unit).2
W późnych latach 90 marże nałożone na ECU w Ameryce Północnej i Europie
były równe, lecz w przeciągu kilku ostatnich lat w Europie uległy one zmniejszeniu.
Eksploatacja gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych wywołała znaczące
dysproporcje w cenach paliw, co obniżyło konkurencyjność europejskich

1

Euro Chlor, Questions and Answers on the Chlor-Alkali Sector and the EU Emission Trading System
(ETS), Brussels 2010; Ministerstwo Środowiska, Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla
Branży Chemicznej w Polsce.Przemysł Chloro-Alkaliczny. Warszawa 2005; I. Moussallem, J.
Jörissen, U. Kunz, S. Pinnow, T. Turek, Chlor-alkali electrolysis with oxygen depolarized cathodes:
history, present status and future prospects, „Journal of Applied Electrochemistry” 2008, nr 9, t. 38,
s. 1177-1194
2
T. Brinkmann, G.G. Santonja, F. Schorcht, S. Roudier, L.D. Sancho, Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for the Production of Chlor-alkali, Unia Europejska 2014; Euro Chlor,
Questions…, op. cit.
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producentów chloro-alkalicznych.3 Koszt energii elektrycznej na ECU stanowi
obecnie ok. połowy sumy wydatków finansowych.4
Z końcem roku 2017 zakłady chloro-alkaliczne operujące według technologii
rtęciowej nie uzyskają zgody na funkcjonowanie, co może obniżyć podaż chloru.
Dodatkowo może dojść do wzrostu importu, zwłaszcza wodorotlenku sodu
z Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu, gdzie producenci będą mieli przewagę
w postaci niższych kosztów energetycznych. Europa zmieni się z eksportera netto,
na importera netto. Import może wzrosnąć nawet dwukrotnie.5
Choć przemysł chloro-alkaliczny jest jedynie pośrednim emiterem dwutlenku
węgla (w produkcji chloro-alkaliów nie dochodzi do emisji tego gazu), to Europejski
System Handlu Emisjami (ETS) miał silny wpływ na te technologie przez koszt
emisji CO2 zawarty w cenie prądu elektrycznego.6
Przedsiębiorstwa działające w tej branży poszukują sposobów na
ograniczenie zużycia prądu elektrycznego, nie ograniczając przy tym skali
produkcji. Dlatego wspomaganie produkcji przez użycie odnawialnych źródeł
energii (OZE) wydaje się być ważnym wyzwaniem intelektualnym. Wymagane
będzie stworzenie specjalnie dedykowanych technologii oraz nowa strategia
organizacyjna służąca temu celowi.
Stosowanie technologii membranowej – najlepszej dostępnej techniki (BAT)
dla sektora chloro-alkalicznego, przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii
i śladu ekologicznego (zapotrzebowania na zasoby naturalne).7 Rozwijanie tej
technologii pozwala na obniżenie kosztów dzięki wprowadzaniu innowacji.
Przykładowo, proces próżniowy zastosowany do produkcji chlorku sodu z soli
kamiennej, pozwala na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w surowym materiale,
takich jak siarczany, wapń i magnez. Takie podejście zmniejsza koszty kapitałowe
oraz koszty oczyszczania, głównie z powodu wydajnych i bardziej niezawodnych
urządzeń.8
Innym sposobem na obniżenie wydatków jest modyfikacja membran,
pozwalająca na tolerancję zanieczyszczeń i praca w niższych napięciach przy
wyższych wydajnościach prądowych.9
Sektor europejski przechodzi na bardziej zaawansowane technologie, więc
jedną z opcji jest instalacja nowych systemów, takich jak katody depolaryzowane
tlenowo (ODC), które zużywają mniej energii niż konwencjonalny proces.
Technologia ODC polega na dodaniu tlenu do procesu elektrolizy, co
powstrzymuje tworzenie się gazowego wodoru, dzięki czemu jedynymi produktami
są chlor i wodorotlenek sodu.10 Z drugiej jednak strony, istnieją możliwości
produkcji wodoru w konwencjonalnych instalacjach chloro-alkalicznych. Wodór ze
3

S. Milmo, Chlor-Alkali Strives to Stay Competitive. High Energy Prices Threaten European Industry as
Imports from Low-Cost Producers Rise, „CHEManager-online” 2014
4
Ibidem, Euro Chlor, Questions…, op. cit.
5
S. Milmo, Chlor-Alkali…, op. cit.
6
Euro Chlor, Questions…, op. cit.
7
T.Brinkmann, G.G. Santonja, F. Schorcht, S. Roudier, L.D. Sancho, Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for the Production of Chlor-alkali, Unia Europejska 2014; S. Milmo, ChlorAlkali…, op. cit.; Ministerstwo Środowiska…, op. cit.
8
S. Milmo, Chlor-Alkali…, op. cit.
9
Ibidem
10
S. Milmo, Chlor-Alkali…, op. cit.; I. Moussallem, J. Jörissen, U. Kunz, S. Pinnow, T. Turek, Chloralkali…, op. cit., s. 1177-1194
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względów energetycznych staje się produktem atrakcyjnym, pomimo że niewielka
ilość wodoru jest zużywana w technologii chemicznej (np. uwodornianie).11 Ogniwa
paliwowe, wykorzystujące wodór, mogą dostarczyć energii elektrycznej do
zasilenia instalacji.12 W oparciu o programy zrównoważonego rozwoju, coraz
więcej przedsiębiorstw wykorzystuje nadmiar wodoru do wytwarzania prądu
w ogniwach paliwowych.13
Poszerzenie panelu technologii to jednak za mało, by w pełni zabezpieczyć
energetycznie przemysł chloro-alkaliczny i poprawić jego konkurencyjność na
rynkach światowych. Dlatego też atrakcyjnym projektem wydaje się być
wykorzystanie OZE, takich jak energia wiatrowa i fotowoltaiczna, do zasilania
energochłonnego procesu elektrolizy, stosowanego w tej gałęzi przemysłu.
Wytwarzanie chloro-alkaliów
Jak dotąd, większość chloru produkowana jest w oparciu o elektrolizę chloroalkaliczną.14 Elektroliza jest procesem elektrochemicznym, w którym stały prąd
elektryczny jest dostarczycielem energii potrzebnej dla przeprowadzenia reakcji
chemicznych. Pierwszą obserwację tego zjawiska datuje się na rok 1789. Technika
rozwinięta została w roku 1803 przez Nicholsona i Carlisle’a.15
Głównymi technikami znajdującymi zastosowanie w produkcji chloro-alkaliów
są: proces rtęciowy, przeponowy i membranowy, które wykorzystują, jako surowiec
chlorek sodu (NaCl) lub w mniejszym stopniu chlorek potasu (KCl).16 Sumarycznie
reakcja przyjmuje formę:
energia elektryczna

2NaCl + 2H2 O →

2NaOH + Cl2 ↑ +H2 ↑

Natura reakcji katodowej zależy od użytej techniki. Procesy różnią się od
siebie reakcjami elektrodowymi oraz sposobem oddzielania chloru i sody
kaustycznej/wodoru. We wszystkich wypadkach reakcja anodowa jest identyczna
(utlenianie)
W procesie rtęciowym prąd elektryczny płynący przez elektrolizer rozkłada
solankę przepływającą przez wąską przestrzeń pomiędzy elektrodami, uwalniając
na anodzie gazowy chlor (Cl2) i sód (Na) rozpuszczony w katodzie rtęciowej. Sód
(amalgamat NaHgx) w obecności katalizatora grafitowego reaguje z wodą dając
wodorotlenek sodu (NaOH) i gazowy wodór (H2). Rtęć zawracana jest do
elektrolizera i ponowne używana.17
Technika przeponowa różni się od rtęciowej tym, że wszystkie reakcje
zachodzą w jednym ogniwie, a otrzymany roztwór wodorotlenku sodu zawiera
pozostałości solanki. Przepona wprowadzona jest w celu oddzielenia chloru
I. Moussallem, J. Jörissen, U. Kunz, S. Pinnow, T. Turek, Chlor-alkali…, op. cit., s. 1177-1194
S. Milmo, Chlor-Alkali…, op. cit.
Euro Chlor, The membrane cell process, http://www.eurochlor.org/the-chlorine-universe/how-ischlorine-produced/the-membrane-cell-process.aspx, (pobrano 8.07.2015 r.)
14
I. Moussallem, J. Jörissen, U. Kunz, S. Pinnow, T. Turek, Chlor-alkali…, op. cit., s. 1177-1194
15
E. Zoulias, E. Varkaraki, N. Lymberopoulos, C.N. Christodoulou, G.N. Karagiorgis, A Review on Water
Electrolysis, „TCJST” 2004, nr 2, t. 4, s. 41-71
16
T. Brinkmann, G.G. Santonja, F. Schorcht, S. Roudier, L.D. Sancho, Best Available…, op. cit.;
Ministerstwo Środowiska…, op. cit.
17
Ibidem
11
12
13

1183
________________________________________________________________________________________

uwolnionego na anodzie oraz wodoru i wodorotlenku sodu wytworzonych na
katodzie.18 Kiedyś stosowane były przepony azbestowe, potem z obniżoną
zawartością azbestu, obecnie stosowane są przepony bezazbestowe.19
Ekonomika procesu i wymagania środowiskowe sprawiły, że znacząca ilość
chloru produkowana jest obecnie w procesach membranowych. W procesach tych
komora katodowa (-) i anodowa (+) oddzielone są membraną kationoselektywną
(ok. 50-200 μm grubości).
Przedział anodowy wypełniany jest solanką (typowo w stężeniu 180-200 g/l
NaCl i pH 1-4,5). Na anodzie rozpuszczone jony chlorkowe (Cl-) są przekształcane
w chlor gazowy (Cl2↑):
2Cl− →

Cl2 ↑ +2e−

Przedział katodowy z kolei wypełniany jest wodą i na katodzie następuje
jej rozkład na gazowy wodór (H2↑) i jony hydroksylowe (OH-). Jony sodowe (Na+)
dyfundują (przechodzą) z komory anodowej przez membranę kationoselektywną
do komory katodowej. Sód w połączeniu z jonami hydroksylowymi daje
wodorotlenek sodu20 (stężenie 30-33% wagowych):
2Na+ + 2H2 O + 2e− →

2NaOH + H2 ↑

Różnica potencjałów pomiędzy anodą i katodą (2-4 V) jest utrzymywana
w taki sposób, że ustala się pożądana gęstość prądu (typowo 2000-5000 A/m2).
Powierzchnia warstwowej perfluorowanej membrany wynosi 1-3m2.21
W procesie membranowym użycie energii elektrycznej na tonę wydzielonego
chloru jest najniższe spośród trzech opisanych procesów, a ilość pary wodnej
niezbędnej do zatężania sody kaustycznej jest względnie nieduża (mniej niż 2 t na
1 t NaOH).22
Ilość pobieranej energii elektrycznej rozkładczej w elektrolizie membranowej
ściśle zależy od obciążenia prądowego w kA/m2 membrany. Im niższe obciążenie
prądowe tym niższa konsumpcja energii elektrycznej na tonę chloru. Granica
minimalnego obciążenia prądowego membrany jest wartością, przy której pojawia
się dopuszczalna migracja jonów chlorkowych przez membranę na stronę ługową.
Producenci chloru w Europie stopniowo wprowadzają tę metodę, ponieważ
jest ona najbardziej przyjazna dla środowiska. W 2014 r. 60% zdolności
produkcyjnej przypadało na technologię membranową.23
Elektrolizery zawierające wiele ogniw klasyfikuje się według biegunowości (nie
należy mylić tego pojęcia z biegunami elektrod).
W układzie jednobiegunowym wszystkie anody i katody połączone
są równolegle dając wysokie natężenie i niskie napięcie. W takim elektrolizerze
prąd musi być podłączony do każdego z elementu anodowego i katodowego. Ze
18

Ibidem
T. Brinkmann, G.G. Santonja, F. Schorcht, S, Roudier, L.D. Sancho, Best Available…, op. cit.
E. Zoulias, E. Varkaraki, N. Lymberopoulos, C.N. Christodoulou, G.N. Karagiorgis, A Review…,
op. cit.
21
Ibidem
22
Euro Chlor, The membrane…, op. cit.
23
Ibidem
19
20
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względu na długą drogę prądu, straty rezystancyjne w elektrolizerach
jednobiegunowych są znacznie wyższe niż w dwubiegunowych, co prowadzi do
zwiększonego zużycia energii.24
W budowie dwubiegunowej elementy połączone są szeregowo dając niskie
natężenie i wysokie napięcie, a zasilanie podłączone jest tylko do jednego końca.25
Warunki prądowe, w jakich pracują elektrolizery membranowe przedstawiono
w tabeli (1).
Tabela nr 1: Warunki pracy i zużycie energii elektrycznej jedno- i dwubiegunowych
elektrolizerów membranowych26 Symbol (–) oznacza brak dostępnych danych.
Parametr
Teoretyczne napięcie
Minimalna gęstość
prądu
Maksymalna gęstość
prądu
Minimalne napięcie
Maksymalne napięcie
Zużycie energii
elektrycznej do
elektrolizy (prąd
przemienny)
Teoretyczne napięcie
Minimalna gęstość
prądu
Maksymalna gęstość
prądu
Minimalne napięcie
Maksymalne napięcie
Zużycie energii
elektrycznej do
elektrolizy (prąd
przemienny)

Najniższa
Najwyższa
wartość
wartość
Technika membranowa jednobiegunowa
V
2,35
Jednostka

Średnia

Mediana

kA/m2

1,0

–

1,9

2,0

kA/m2

–

4,0

3,7

3,7

V
V

2,80
–

–
3,6

2,98
3,45

2,96
3,48

kWh/t Cl2

2670

3000

2820

2817

Technika membranowa dwubiegunowa
V
2,35
kA/m2

1,4

–

2,9

2,8

kA/m2

–

6,5

5,4

5,9

V
V

2,35
–

–
4,00

2,86
3,40

2,85
3,38

kWh/t Cl2

2279

2865

2574

2573

Ze względu na największe korzyści środowiskowe i ekonomiczne,
w rozważaniach dotyczących zasilania elektrolizy energią odnawialną, przyjęto
dane dla techniki membranowej dwubiegunowej.
Odnawialne źródła energii
W pracy wykorzystano dane satelitarne pochodzące z SoDa, obejmujące lata
2005-2014 w ujęciu godzinowym.27
T. Brinkmann, G.G. Santonja, F. Schorcht, S, Roudier, L.D. Sancho, Best Available…, op. cit.;,
Ministerstwo Środowiska…, op. cit.
25
Ibidem
26
T. Brinkmann, G.G. Santonja, F. Schorcht, S, Roudier, L.D. Sancho, Best Available…, op. cit.
27
SoDa, Time Series of Solar Radiation Data from MACC-RAD, http://www.soda-pro.com/webservices/radiation/macc-rad, (pobrano 9.07.2015 r.)
24
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Dane traktujące o średniej prędkości wiatru zweryfikowano z danymi
pochodzącymi ze stacji meteorologicznej Płock Trzepowo,28 stwierdzając pomijalne
rozbieżności. Ponadto wyliczoną średnią prędkość wiatru na wysokości 10 oraz
100 metrów zweryfikowano z oficjalnymi dokumentami urzędowymi oraz
publikacjami.29
Dane satelitarne, zarówno te traktujące o energii promieniowania
słonecznego, jak i prędkości wiatru, zostały poddane walidacji na łamach
międzynarodowych periodyków, w których potwierdzono celowość i zasadność ich
stosowania.30
Poprawność obliczeń uzysku energii elektrycznej z turbin wiatrowych
potwierdzono, zestawiając otrzymane wyniki z uzyskami energetycznymi farm
wiatrowych zlokalizowanych w pobliżu Płocka.31
Energetyka wiatrowa oraz słoneczna (fotowoltaika) są postrzegane, jako
niestabilne źródła energii elektrycznej, które nie gwarantują dostarczenia
określonych ilości energii w zadanym przedziale czasu. Na rysunku
1 przedstawiono zmienność nasłonecznienia oraz średniej prędkości wiatru
w ujęciu rocznym dla Płocka.
Rysunek nr 1: Średnie sumy miesięczne nasłonecznienia oraz prędkości wiatru na
przestrzeni roku w oparciu o wartości z lat 2005-2014

28

Rocznik Hydrologiczny 1994
H. Lorenc, Próba oceny zasobów energii wiatru w rejonie Wysoczyzny Płockiej, „Notatki Płockie:
kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 1994, nr 39/3, t. 160, s. 43-49; Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Stan środowiska w województwie Mazowieckim
w 2012 roku. Warszawa 2013
30
J. Olauson, M. Bergkvist, Modelling the Swedish wind power production using MERRA reanalysis
data, “Renewable Energy” 2015, nr 76, s. 717-725; D.B. Richardson, R.W. Andrews, Validation of the
MERRA dataset for solar PV applications, „Photovoltaic Specialist Conference (PVSC)” 2014,
s. 809-814
31
M. Wagner, R. Odrobiński, E. Tyszko, M. Glubowski, M. Podlaszczuk, W. Pawenta, T. Habrat, P.L.
Wilczyński, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Parku Elektrowni Wiatrowych
„Starożreby” Wraz z Infrastrukturą Towarzyszącą. Warszawa 2011
29
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Z punktu widzenia energetyki wiatrowej nie jest możliwe wykorzystanie całości
energii niesionej przez przemieszczające się masy powietrza. Związane jest to
bezpośrednio z charakterystyką pracy turbin wiatrowych, które rozpoczynają
generację energii dopiero, gdy prędkość wiatru przekroczy pewną wartość,
najczęściej 4 m/s, natomiast ze względów bezpieczeństwa, gdy prędkość
ta przekracza 25 m/s zalecane jest wstrzymanie pracy.
Dlatego też, analizując rysunek (2) można dostrzec, że przez około 80%
godzin w roku turbina wiatrowa zlokalizowana w okolicach Płocka będzie
generować pewną ilość energii elektrycznej; przy czym moc znamionową osiągnie
przez niewiele ponad 5% godzin w roku (465 godzin).
Na przestrzeni analizowanych 10 lat nie zaobserwowano prędkości, które
wymuszałby wstrzymanie pracy.
Rysunek nr 2: Rozkład występowania poszczególnych prędkości wiatru na wysokości
100 metrów. Obliczono na podstawie obserwacji w latach 2005-2014

Metoda obliczeń
Uzysk energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej obliczono w oparciu
o wzór (1), natomiast moc elektryczną generowaną przez turbiną wiatrową
za pomocą wzoru (2). Analogiczną metodą posłużyli się autorzy pracy.32
𝐄(𝐏𝐕) =

𝐆𝐇𝐈∗𝐏∗𝐏𝐑
𝐆𝐇𝐈𝐒𝐓𝐂

(1),

gdzie:
E(PV) – uzysk energii elektrycznej z systemu PV (fotowoltaicznego) [kWh]
GHI – wartość energii promieniowania słonecznego [kWh] padającego na powierzchnię 1 m2
GHISTC – warunki standardowe, w których badane są moduły fotowoltaiczne [1kW/m2]
PR – współczynnik sprawności (tutaj przyjęty, jako 0,8)
P – moc nominalna zainstalowana w systemie PV [kW]
32

G. Notton, S. Diaf, L. Stoyanov, Hybrid photovoltaic/wind energy systems for remote location, „Energy
Procedia” 2011, nr 6, s. 666-677
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0 jeżeli v < v1
P(TW) = {P(v) jeżeli v1 ≤ v < vr (2),
Pr jeżeli vr ≤v<v2
0 jeżeli v≥v2

gdzie:
P(TW) – moc generowana przez turbinę wiatrową [MW]
v1 – prędkość startowa, przy której turbina zaczyna generować energię elektryczną [m/s]
vr – prędkość, od której turbina pracuje z mocą znamionową [m/s]
v2 – prędkość krytyczna, przy której praca turbiny musi zostać wstrzymana [m/s]
P(v) – krzywa mocy turbiny w zależności od prędkości wiatru

Postać drugiego równania jest uzależniona od specyfiki pracy danego modelu
turbiny wiatrowej. Tutaj za punkt odniesienia przyjęto turbinę Vestas V90 o mocy
znamionowej Pr = 2 MW. Przyjęto zgodnie z informacjami na temat tej turbiny, że:
v1 = 4 m/s, vr = 12 m/s, a v2 = 25 m/s.
Uzysk energii – komplementarność
W ujęciu globalnym, gdy analizowane są farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne,
rozmieszczone na znacznym obszarze, obserwowany jest pozytywny efekt
wygładzania krzywej produkcji na skutek dystrybucji przestrzennej.33
W wypadku, gdy cała instalacja zlokalizowana jest na względnie małej
powierzchni taka zależność nie występuje. Wygładzanie krzywej produkcji energii
elektrycznej poprzez rozdystrybuowanie niestabilnych źródeł energii odnawialnej
jest związane z ich przestrzenną komplementarnością.
Komplementarność w odniesieniu do źródeł energii rozumie się, jako sytuację,
w której dwa lub więcej współpracujących ze sobą źródeł pozwala na uzyskanie
stabilnej
i
przewidywalnej
krzywej
produkcji
energii
elektrycznej.
Komplementarność może być rozpatrywana w czasie, przestrzeni i w obu tych
wymiarach. Ze względu na ograniczenie się w tym opracowaniu do jednej
lokalizacji, rozpatrywana będzie wyłącznie komplementarność czasowa.
Analizę zmienności oraz komplementarności czasowej energii wiatru oraz
słońca przeprowadzono dla fluktuacji z: rocznego, miesięcznego, oraz dobowego
punktu widzenia. Na rysunku (3) przedstawiono zmienność uzysku energii
elektrycznej z punktu widzenia sum rocznych.
Można zauważyć, że energia słoneczna cechuje się znacznie mniejszą
zmiennością w ujęciu wieloletnim. Średni uzysk energii z 2 MW instalacji PV na
przestrzeni lat 2005-2014 wyniósł 1862 MWh natomiast różnica pomiędzy
wartościami skrajnymi to około 150 MWh. W wypadku turbiny wiatrowej
o jednakowej mocy sytuacja ta jest odmienna. Średni uzysk był około 235%
większy niż w wypadku PV i wyniósł 4393 MWh, natomiast różnica pomiędzy
zaobserwowanym maksymalnym i minimalnym uzyskiem to 1422 MWh.

33

J. Kleissl, Solar Energy Forecasting and Resource Assessment. San Diego 2013; J. Jurasz, J.Mikulik,
Wpływ dystrybucji przestrzennej na stabilność źródeł fotowoltaicznych, (w:) Interdyscyplinarne
zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, A. Kotowski, K. Piekarska, B. Każmierczak (red.).
Wrocław 2015
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Rysunek nr 3: Roczny uzysk energii elektrycznej z turbiny wiatrowej oraz farmy
fotowoltaicznej na przestrzeni lat 2005-2014

Za przykład doskonałej komplementarności uznaje się sytuację, w której pracę
jednego źródła energii opisuje funkcja sinus, natomiast praca drugiego realizowana
jest według funkcji sinus przesuniętej w fazie o π/2, równoznaczne jest to ze
współczynnikiem korelacji równym -1.
Dla wieloletniej zmienności uzysku energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej oraz turbin wiatrowych nie zaobserwowano istnienia zależności
pomiędzy tymi źródłami energii (współczynnik korelacji -0,076). Natomiast analiza
w ujęciu rocznym (rysunek 4) pozwala stwierdzić, istnienie silnej czasowej
komplementarności (współczynnik korelacji -0,889).
Rysunek nr 4: Średnia miesięczna suma uzysku energii elektrycznej z turbiny
wiatrowej oraz farmy fotowoltaicznej. Opracowano na podstawie godzinowych wartości
nasłonecznienia i prędkości wiatru dla lat 2005-2014
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Z punktu widzenia uzysku energii w poszczególnych miesiącach, zasoby
energii wiatrowej i słonecznej wyraźnie się uzupełniają. Wyjątkiem jest okres od
lutego do marca, gdy wzrasta zarówno uzysk energii z turbiny wiatrowej jak i farmy
fotowoltaicznej. Wartości przedstawione na rysunku 4 są bezpośrednim
odzwierciedleniem zmienności nasłonecznienia i prędkości wiatru, które
zaprezentowano na rysunku 1.
Ilość energii promieniowania słonecznego docierającego do płaszczyzny
zlokalizowanej w dowolnym punkcie na powierzchni Ziemi można dokładnie
określić w oparciu o modele czystego nieba.34
Modele te jednak zakładają sytuację, w której na drodze promieni słonecznych
nie pojawią się obiekty rozpraszające (chmury, areozole). Obecność tych
pierwszych jest zjawiskiem stochastycznym, a ich prognozowanie jest możliwe
tylko w ograniczonym zakresie.35
Biorąc pod uwagę naturę zmienności promieniowania słonecznego, produkcji
energii elektrycznej z instalacji PV można oczekiwać wyłącznie w godzinach
dziennych. Sytuacja ta wygląda zgoła inaczej dla energetyki wiatrowej.
W celu przedstawienia tej zmienności zaprezentowano średni uzysk energii
elektrycznej w obrębie poszczególnych godzin dla każdego z miesięcy osobno
(rysunek 5). W miesiącach listopad-luty a w szczególności w styczniu i lutym,
można zaobserwować, iż spadek uzysku energii z TW jest kompensowany przez
instalację fotowoltaiczną. W pozostałych miesiącach obserwowana jest wyłącznie
korelacja dodatnia, pomiędzy tymi zasobami.
Rysunek nr 5: Średnia godzinowa produkcja energii z turbiny wiatrowej (TW – ciemny)
oraz farmy fotowoltaicznej (PV – jasny) o mocach znamionowych 2MW w poszczególnych
miesiącach. Oś OX uzysk energii [MWh], oś OY kolejne godziny doby

34

R.E. Bird, R.L. Hulstrom, Simplified clear sky model for direct and diffuse insolation on horizontal
surfaces. Technical Report No. SERI/TR-642-761. Golden 1981
35
J. Kleissl, Solar Energy…, op. cit.
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Na rysunku (6) przedstawiono wartości współczynnika korelacji pomiędzy
energią promieniowania słonecznego i wiatru w ujęciu dobowym dla
poszczególnych miesięcy. Reasumując można zaobserwować, iż korzystne
uzupełnianie się tych źródeł energii występuje, gdy współczynnik korelacji jest
ujemny (listopad – luty) natomiast w pozostałych, gdy jest on dodatni. Produkcja
energii z obu źródeł w ujęciu dziennym podąża za podobnym trendem.
Przedstawione na rysunku (5) rozkłady produkcji energii w skali doby, byłyby
sytuacją bliską idealnej i pożądaną nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa
produkcyjnego branży chloro-alkalicznej.
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Rysunek nr 6: Współczynnik korelacji obliczony dla wartości godzinowych w ujęciu
pojedynczej doby w obrębie każdego z miesięcy

Prawdą jest, że zmienność warunków słonecznych oraz wiatrowych
w odniesieniu do jednej lokalizacji nie pozwala na stworzenie niezawodnego
systemu dostarczającego energię, która wykorzystuje te dwa zasoby, bez
magazynu energii. Zmienność ta oraz ogólny obraz produkcji energii elektrycznej
z TW oraz PV przedstawiono w ujęciu godzinowy na przestrzeni dwóch wybranych
miesięcy, co zaprezentowano na rysunkach (7 i 8).
W czerwcu produkcja energii zdominowana jest przez instalację PV,
z pojedynczymi dniami, gdy występuje znaczna produkcja energii z TW.
W styczniu, natomiast, uzysk energii z PV jest nieznaczny i dominuje TW. Przy
czym należy zauważyć, że podobnie jak w wypadku czerwca, występują
pojedyncze godziny, gdy nie została wygenerowana energia elektryczna (styczeń
27, czerwiec 66 godzin).
Rysunek nr 7: Uzysk energii elektrycznej z turbiny wiatrowej (ciemny) oraz farmy
PV (jasny) o mocach znamionowych 2MW w czerwcu 2014
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Rysunek nr 8: Uzysk energii elektrycznej z turbiny wiatrowej (ciemny) oraz farmy
PV (jasny) o mocach znamionowych 2MW w styczniu 2014

Przeprowadzona analiza komplementarności pokazuje, że w rozpatrywanej
lokalizacji potencjalnie możliwe jest wykorzystanie energii fotowoltaicznej
i wiatrowej do wytwarzania energii elektrycznej (tabela 2).
Tabela nr 2: Uzysk energii w przeliczeniu na jednostkę mocy zainstalowanej w skali
miesiąca
Miesiąc
I
TW 307
Uzysk
[MWh/
PV 15
MW]

II
229

III
245

IV
144

V
126

VI
114

VII
112

VIII
112

IX
143

X
184

XI
216

XII
265

29

68

110

144

153

142

114

82

46

17

11

Ekonomika
Zakłady działające w branży chloro-alkalicznej rzadko ograniczają się
do produkcji chloru. Zagrożenia związane z jego transportem są tak poważne,36
że w dłuższej perspektywie czasowej rozważanie takie jest bezcelowe. Niezbędne
jest wykorzystywanie go do produkcji prowadzonej na miejscu. Najwięcej chloru
(33,3%) zużywa się w produkcji poli(chlorku winylu) – PVC.37
Instalacje produkujące chlor w celu wytworzenia PVC mają zwykle wydajności
od 200 do nawet 1000 ton na dobę. Za modelową można przyjąć nominalną
produkcję dobową równą 585 ton, a z jednego elektrolizera 65 ton. W przypadku
zużycia energii na tonę chloru, przyjęto zaokrągloną wartość średnią dla techniki
membranowej dwubiegunowej (tabela 1).
Dla rozważanych źródeł energii elektrycznej przyjęto, że w wypadku dużej
farmy fotowoltaicznej koszt budowy wynosi 3,9-4,8 mln PLN/MWp.38 Elektrownie
wiatrowe w Polskich warunkach to koszt ok. 5-7 mln PLN/MW.39
W ramach obliczeń ekonomicznych przyjęto założenia zestawione w tabeli (3).
36

R. Jones, B. Wills, C. Kang, Chlorine gas: an evolving hazardous material threat and unconventional
weapon, „Western Journal of Emergency Medicine” 2010, nr 11, t. 2, s.151-156
37
T. Brinkmann, G.G.Santonja, F. Schorcht, S. Roudier, L.D. Sancho, Best Available…, op. cit.
38
B. Szymański, Farma fotowoltaiczna podstawowe fakty, http://solaris18.blogspot.com/2015/01/farmafotowoltaiczna-podstawowe-fakty.html, (pobrano 9.07.2015 r.)
39
Centrum Informacji o Rynku Energii, Energetyka wiatrowa w Polsce, 2010
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Tabela nr 3: Założenia przyjęte do obliczeń ekonomicznych
Produkcja chloru
Zużycie energii
Cena zakupu energii z sieci
Cena odsprzedaży energii do sieci
Cena zielonego certyfikatu
Średni wzrost cen energii
Koszt początkowy parku wiatrowego
Koszt początkowy farmy PV
Roczne utrzymanie parku wiatrowego
Roczne utrzymanie farmy PV
Spadek sprawności farmy PV
Spadek sprawności turbiny wiatrowe]
Wzrost kosztów utrzymania

[t/dzień]
[t/h]
[MWh/t Cl2]
[MWh/h]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[%/rok]
[zł/MW]
[zł/MWp]
[% kosztu początkowego]
[% kosztu początkowego]
[%/rok]
[%/rok
[%/rok]

585
24,375
2,575
62,8
350
150
180
2,5
5 800 000
4 500 000
2
1,5
1
1,6
1,2

Założono, że energia pozyskana z farmy fotowoltaicznej i parku wiatrowego
zostanie wykorzystana na pokrycie zapotrzebowania energetycznego procesu
produkcji chloru, natomiast nadwyżki energii zostaną odsprzedane.
Uwzględniono również spadek sprawności instalacji fotowoltaicznej oraz
parku wiatrowego, koszty utrzymania obu instalacji oraz wzrost tych kosztów.
Analizie poddano wpływ mocy znamionowej zainstalowanej na farmie
fotowoltaicznej oraz w parku wiatrowym na stopień pokrycia bieżącego
zapotrzebowania. Wyniki przedstawiono na rysunku (9).
Zaobserwowano, że wzrost procentowego pokrycia następuje znacznie
szybciej w przypadku zwiększania mocy znamionowej parku wiatrowego niż farmy
fotowoltaicznej. Dla przyjętych danych, z każdym kolejnym megawatem mocy
zainstalowanej w turbinach wiatrowych, pokrycie było średnio o 0,65% większe,
natomiast w wypadku instalacji fotowoltaicznej o ok. 0,13% większe.
Wynika to głównie ze stosunku uzysku energii elektrycznej na megawat mocy
zainstalowanej 890MWh/MW (PV) : 2045 MWh/MW (TW), oraz godzin w jakich
statystycznie uzyskiwana jest z nich energia elektryczna (rysunek 5).
Kolejnym etapem rozważań ekonomicznych było ustalenie, jak w zależności
od mocy znamionowej poszczególnych źródeł energii, kształtuje się średni czas
zwrotu nakładów inwestycyjnych.
Obliczenia prowadzono dla takich samych założeń oraz mocy znamionowych,
jak przy określaniu stopnia pokrycia bieżącego zapotrzebowania. Wyniki kalkulacji
przedstawiono na rysunku (10).
Okres zwrotu nakładów finansowych dla takiej instalacji wynika z kosztów
inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania poszczególnych źródeł energii, a także
stopnia, w jakim generowana z nich energia będzie wykorzystywana na pokrycie
bieżących potrzeb.
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Rysunek nr 9: Procentowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną
w zależności od zainstalowanej mocy poszczególnych źródeł energii

Dla założonych danych widać wyraźnie, iż najkorzystniejsze z punktu
widzenia ekonomii jest rozwiązanie zakładające inwestycję wyłącznie w park
wiatrowy o mocy znamionowej z przedziału 30-40 MW. Dla takiego źródła energii
należy oczekiwać, iż średnioroczne pokrycie bieżącego zapotrzebowania na
energię elektryczną kształtować się będzie na poziomie 30%, a okres zwrotu
nakładów inwestycyjnych (niekredytowych) wyniesie 6-7 lat.
Uwzględniając kryterium ekologiczne, korzystniejsze mogłoby się okazać
nieznaczne wydłużenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych poprzez inwestycję
w hybrydowy układ zasilający o większej mocy (park wiatrowy 50-60 MW, farma
fotowoltaiczna >120MW), co pozwoliłoby na ograniczenie emisji powstających na
skutek spalania paliw kopalnych w konwencjonalnych elektrowniach.
Rysunek nr 10: Czas zwrotu nakładów finansowych w zależności od mocy
znamionowej
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Przykładowa inwestycja, pozwalającą na pokrycie minimum 40%
zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną w procesie produkcji chloru,
to farma fotowoltaiczna o mocy 60 MWp współpracująca z parkiem wiatrowym
liczącym 40 turbin o mocy 2 MW każda.
Szacunkowy koszt takiej instalacji to ok. 715 mln zł (z czego ok. 270 mln
przeznaczone zostanie na realizację instalacji fotowoltaicznej). Koszty utrzymania
instalacji przez pierwsze 10 lat wyniosą blisko 100 mln zł, natomiast w tym okresie
wygenerowane zostanie ponad 2,3 TWh energii elektrycznej.
Zakładając 25 letni okres trwania inwestycji średni koszt wytworzenia 1 MWh
energii wyniesie około 220-230 zł, co jest kwotą niższą niż zakładana cena zakupu
energii z sieci elektroenergetycznej (tabela 3) oraz w znacznym stopniu
niewrażliwą na sytuację rynkową.
Gdyby zasilać z sieci założone 40% zapotrzebowania, to koszty w skali 25 lat
wyniosłyby ok. 2,5 mld zł (przy założonym wzroście cen na poziomie 2,5%;
natomiast 3,56 miliarda dla 5%). Utrzymanie instalacji w tym okresie wyniesie
ok. 1,26 mld zł i pokryje rzeczone 40% zapotrzebowania, a 60% będzie zasilane
z sieci. Przy czym taki system generuje też nadwyżki.
Instalacja jest opłacalna wtedy, gdy cena wyprodukowanej energii przez 25 lat
jest mniejsza niż cena zakupu. Oprócz 2,5-3,56 mld zł oszczędności będzie
można liczyć także na przychód z zielonych certyfikatów i odsprzedaży energii.
Wyniesie on dodatkowe 2-3 mld zł. W efekcie przy założonym wzroście cen energii
i spadku sprawności zwrot nastąpi po 6-7 latach (bez zielonych certyfikatów
10-11).
Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że analiza taka opiera się na założeniu,
że były to środki własne, bądź bardzo preferencyjny kredyt, którego odsetki przy
obecnej deflacji były równe zeru.
Pomimo kompensacji zaników energii, hybrydowy układ zasilający
charakteryzuje się nierównomierną produkcją roczną (tabela 2 i rysunek 4) oraz
dobową (rysunek 5), co wpływałoby na stopień obciążenia instalacji produkujących
chlor.
Część standardowych instalacji chlorowych może być zaprojektowana do
zmiennego obciążenia w ciągu doby. Jest to związane ze zróżnicowaniem ceny
energii elektrycznej przez jej dostawcę. W nocy, poza szczytem poboru energii,
stosowane mogą być maksymalne obciążenia, a w ciągu dnia obciążenia
minimalne.
Z uwagi na możliwość stosowania zmiennych obciążeń, niestabilna energia
uzyskana z OZE może znaleźć tu potencjalne zastosowanie znacznie łatwiej niż
w innych gałęziach przemysłu. Rozważyć tu można sytuację odwrotną niż
w standardowych instalacjach – maksymalne obciążenia w dzień, a minimalne
w nocy.
Można także rozważać proces okresowy. Niektórzy dostawcy elektrolizerów
oferują małe jednostki produkcyjne, które mogłyby być wykorzystane do zasilania
z niedużych farm OZE. Jednostki o wydajności kilkuset kilogramów chloru na dobę
mogą być wykorzystane do obróbki wody, produkcji podchlorynu sodu itp.
Niemniej jednak dla dużych instalacji chloro-alkalicznych, ze względów
bezpieczeństwa, energia z OZE mogłaby być wykorzystana tylko do elektrolizy
(energia rozkładcza), natomiast energia napędowa do urządzeń obsługujących
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elektrolizery musiałaby być częściowo dostarczana z sieci niezależnie od
warunków atmosferycznych.
W typowych instalacjach przemysłowych bardzo istotny jest dodatkowy koszt
zatrzymywania i wznawiania produkcji – najkorzystniejsze jest prowadzenie
procesu w sposób ciągły.40 Dlatego też w celu zapewnienia wyrównanej
wydajności produkcji w każdym miesiącu niezbędna jest kompensacja prądem
z sieci energetycznej.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych rozwiązań będzie wymagało
przeprowadzenia dalszych analiz, a także w przyszłości, dostosowania nie tylko
źródła energii elektrycznej do procesu elektrolizy, ale także sposobu produkcji
chloro-alkaliów do zastosowanego źródła.
Podsumowanie
Innowacyjne technologie są motorem postępu. Ich wprowadzenie generuje
nowe potrzeby, których realizacja wymaga często nietuzinkowych rozwiązań.
W tym przypadku myślą przewodnią jest wykorzystanie energii OZE w procesach
elektrochemicznych.
Z racji tego, że branża chloro-alkaliczna zmierza w stronę zastosowania
bardziej wydajnych, czystych i mniej energochłonnych technologii, logicznym
krokiem jest rozważanie wykorzystania równie czystych źródeł energii.
W założeniu cała wytworzona przez OZE energia będzie spożytkowana
w procesie elektrolizy membranowej dwubiegunowej, uważanej za najlepszą
dostępną technikę dla opisywanej branży. Obecnie naturalne zaniki energii ze
źródeł odnawialnych będą kompensowane ze źródeł konwencjonalnych, a jutro
postęp sprawi, że stanie się to zbyteczne.
Instalacja farmy fotowoltaicznej i parku wiatrowego może w dłuższej
perspektywie znacznie obniżyć koszty produkcji i w ten sposób zwiększyć
konkurencyjność przedsiębiorstwa produkującego chloro-alkalia. Zasilanie
produkcji chloru energią odnawialną pomoże także zmniejszyć pośrednią emisję
dwutlenku węgla, zmniejszając w ten sposób szkodliwy wpływ na środowisko
naturalne.
Należy wziąć także pod uwagę logistykę produktów. W przypadku
niebezpiecznego w transporcie chloru zastanowienia wymaga jego bezpośrednie
przetwarzanie. Rozważyć trzeba opracowanie innowacyjnych technologii na
przykład wykorzystywanych w wytwórniach chlorku lub poli(chlorku winylu).
Takie fabryki chemiczne wpłynęłyby na środowiska lokalne zmieniając
strukturę zatrudnienia. Wytwarzane w nich półprodukty mogłyby być
transportowane bez stwarzania zagrożenia, które występuje przy transporcie
chloru.
Streszczenie
Odnawialne źródła energii (OZE) pozwalają na wykorzystanie energii reakcji
termojądrowych zachodzących na słońcu. Energię słoneczną odzyskuje się
z promieniowania elektromagnetycznego, produktów fotosyntezy, energii
kinetycznej wiatru, wody itd.

40

T. Brinkmann, G.G. Santonja, F. Schorcht, S, Roudier, L.D. Sancho, Best Available…, op. cit.
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OZE (szczególnie energia wiatrowa i fotowoltaiczna), mają wspólne
ograniczenie polegające na wytwarzaniu energii zależnej od pory dnia i roku, a nie
w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Celem pracy jest zainspirowanie dyskusji nad
wykorzystaniem energii OZE w innowacyjnych technologiach elektrochemicznych.
Technologie elektrolityczne, na przykład otrzymywania chloru czy rafinacji miedzi,
są wysoce energochłonne. Inną technologią, w której wykorzystane mogłyby być
OZE jest produkcja nawozów sztucznych.
Dyskusję opieramy na przykładzie produkcji chloro-alkaliów. Nowoczesne
techniki membranowe, pozwalające na produkcję chloru bez użycia rtęci i azbestu,
obok ograniczenia emisji dwutlenku węgla, wpisują się we współczesną politykę
środowiskową. Na wyprodukowanie jednej tony chloru potrzeba 2279-4400
kWh energii elektrycznej. Towarzyszącymi produktami procesu są wodór i soda
kaustyczna.
Wytwórnie produktów elektrochemicznych lokalizowane w sąsiedztwie OZE
mogłyby być sprzężone z innymi technologiami, w których otrzymywane produkty
byłyby substratami w następnych syntezach.
Zapewnienie ciągłości procesu można osiągnąć przez wspomaganie energią
ze źródeł konwencjonalnych lub poprzez dedykowane tym procesom nowe
rozwiązania technologiczne. Podejście takie może być drogą do pełnego
wykorzystania energii wytwarzanej przez OZE.
Summary
Renewable Energy Sources (RES) serve the conversion of energy from
thermonuclear reactions occurring in the Sun. Solar energy is recovered from the
electromagnetic radiation, the photosynthetic products, the kinetic energy of wind,
water, etc.
RES (especially wind and photovoltaic energy), have one common limitation –
energy generation depends on the time of day and year, rather than on response
to the demand. The aim of the work is to inspire the discussion on the utilization
of energy from RES in innovative electrochemical technologies. Electrolytic
technologies, for example, generation of chlorine or copper refinement are highly
energy consuming. Another technology that could utilize RES is production
of chemical fertilizers.
The discussion is based on the example of chlor-alkali production. Modern
membrane techniques allowing the electrochemical production of chlorine, without
the use of mercury or asbestos, beside the reduction of carbon dioxide emission,
are consistent with the modern environmental policy. To produce one ton
of chlorine 2279-4400 kWh of electricity are needed. The additional products of the
process are hydrogen and caustic soda.
Electrochemical plants located in the vicinity of RES could be coupled with
other technologies, in which obtained products would serve as substrates for
subsequent syntheses.
The process continuity can be provided by supporting it with the energy from
conventional sources or by new technological solutions dedicated to these
processes. Such an approach can be a way to fully exploit energy produced by
RES.
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Jarosław JAJCZYK, Leszek KASPRZYK, Andrzej TOMCZEWSKI
Politechnika Poznańska
DOBÓR TURBINY WIATROWEJ DO LOKALIZACJI GEOGRAFICZNEJ
Z WYKORZYSTANIEM METOD OPTYMALIZACJI

1. Wprowadzenie
Jedną z najpopularniejszych metod pozyskiwania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych w obszarze energetyki zawodowej jest wykorzystanie turbin
wiatrowych. Losowy charakter energii wiatru jest niekorzystny z punktu widzenia
stabilności dostaw energii do systemu elektroenergetycznego. Na wymieniony
stochastyczny przebieg zmian prędkości wiatru vw(t) nakładają się dodatkowo
trzy składowe deterministyczne: dobowa, roczna i wieloletnia. Powoduje to, że
ustalenie rzeczywistej wartości energii generowanej w określonej lokalizacji
geograficznej jest trudne. Drugą wadą energetyki wiatrowej jest wysoki koszt
jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej (PLN/kWh), który jest pochodną
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych turbin wiatrowych. Pierwszą
z wymienionych wad można częściowo łagodzić poprzez łączenie turbin
wiatrowych z innymi typami źródeł1 (np. solarnymi), tworząc systemy hybrydowe
lub z magazynami energii.2 Korekta drugiej wady jest trudniejsza, a jedną
z możliwych do zastosowania metod jest optymalny dobór turbiny do warunków
wietrzności, maksymalizujący ilość energii generowanej w ciągu roku.
Koszt wytworzenia energii w turbinie (farmie) wiatrowej jest funkcją kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych układu, krzywej mocy zastosowanej turbiny
P=f(vw) oraz warunków wietrzności w określonej lokalizacji geograficznej. Według
normy IEC 61400-1, obowiązującej przy doborze turbiny do lokalizacji
geograficznej, stochastyczna natura zmian prędkości wiatru w czasie vw(t)
sprowadzana jest do czterech klas wietrzności oraz dwóch klas turbulencji. Wydaje
się, że modelowanie złożonych warunków wietrzności z zastosowaniem tak małej
liczby parametrów jest niewystarczające z punktu widzenia minimalizacji kosztów
wytwarzania energii. Poszukiwane są zatem metody alternatywne, wykorzystujące
pomiary prędkości wiatru (np. z okresu jednego roku) z uśrednianiem jej wartości
w okresach znacznie krótszych od zakładanych w normie, tj. 10 minut. Jedną
z nich jest zastosowanie metod optymalizacyjnych w doborze turbiny do warunków
wietrzności, charakteryzujących określoną lokalizację geograficzną.
2. Rzeczywiste warunki pracy turbiny wiatrowej
Wartość generowanej przez turbinę wiatrową mocy jest funkcja prędkości
wiatru vw. Zależność ta przedstawiana jest w postaci tzw. krzywej mocy P=f(vw).
Zmiany prędkości wiatru w funkcji czasu mają charakter stochastyczny. Do ich
opisu matematycznego wykorzystywany jest rozkład gęstości prawdopodobieństwa
Weibulla o postaci:3
1

A. Maleki, M. Ameri, F. Keynia, Scrutiny of multifarious particle swarm optimization for finding the
optimal size of PV/wind/battery hybrid system, „Renewable Energy” 2015, No. 80, p. 552-563
2
A. Tomczewski, Operation of a Wind Turbine – Flywheel Energy Storage System under Conditions
of Stochastic Change of Wind Energy, „The Scientific World Journal” 2014
3
A. Tomczewski, Operation of a Wind Turbine…, opt. cit.
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gdzie:
pp(vw) – gęstość prawdopodobieństwa wystąpienia prędkości wiatru vw,
 – współczynnik przesunięcia wyrażany w jednostkach zmiennej vw (dla analizowanego
przypadku =0),
k – bezwymiarowy współczynnik kształtu (k>0), c – współczynnik skali wyrażany
w jednostkach prędkości wiatru vw (c>0)

Wartość oczekiwana E ilości energii As, jaka wyprodukowana zostanie
w okresie T przez turbinę o znanej krzywej mocy, może być w takim przypadku
ustalona z zależności:
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v cut out

 p (v
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gdzie:
P(vw) jest mocą generatora dla prędkości wiatru vw, ustaloną na podstawie charakterystyki
wytwarzania P=f(vw) wybranego typu turbiny wiatrowej

Dokładność powyższej metody uzależniona jest od sposobu ustalania
wartości parametrów rozkładu (1) i może prowadzić do znacznych rozbieżności
w stosunku do stanu rzeczywistego.4
W przypadku znajomości danych pomiarowych zmian prędkości wiatru
(zbiór wartości dyskretnych) energię generowaną w okresie T, można ustalić
z zależności:
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gdzie:
P(i)1, P1(i+1) – moce generatora odpowiadające prędkościom wiatru vw(i) i vw(i+1) odpowiednio
w chwilach czasowych t(i) i t(i+1)
Zakłada się przy tym, że prędkości v(i)w są prędkościami średnimi z krótkich okresów
pomiarowych, których długości nie powinny przekraczać kilkadziesiąt sekund4. Dodatkowo,
w przedziale prędkości wiatru od vw(i) do vw(i+1), można zastosować aproksymację krzywej
mocy, której rząd zależy od położenia analizowanego punktu.

Druga z przedstawionych metod, w porównaniu z zastosowaniem rozkładu
Weibulla, pozwala ustalić wartość generowanej energii z wyższą dokładnością,
wykorzystuje jednak dane pomiarowe z okresu przeszłego. Przeniesienie
ustalonych wyników na okresy przyszłe wymaga uwzględnienia wieloletnich zmian
deterministycznych.

4

A. Tomczewski, Techniczo-ekonomiczne aspekty optymalizacji złożonych układów elektrycznych.
Poznań 2014
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Prędkość wiatru wzrasta z wysokością, co wynika głównie z mniejszego
oddziaływania podłoża na przesuwające się poziomo masy powietrza. Zależność
między wysokością a prędkością vw jest nieliniowa i nazywana jest pionowym
profilem prędkości wiatru. W literaturze spotykane są różne postaci zależności
opisujących wyżej wymienione zjawisko, jednak w obszarze energetyki wiatrowej
stosowany jest najczęściej profil wykładniczy o postaci:5

h
v w (h)  v wp  T
h
 p






αG

(4)

gdzie:
vwp – prędkość wiatru na wysokości pomiarowej hp, vw(hT) – prędkość wiatru na wysokości
hT, G – współczynnik zależny od klasy szorstkości terenu

Przyjęcie współczynnika G o stałej wartości 1/7 pozwala uwzględnić jedynie
rodzaj podłoża, pomijana jest natomiast stratyfikacja atmosferyczna.6 Większa
dokładność przeliczenia wymaga wykorzystania innych metod ustalania wartości
współczynnika chropowatości terenu lub innego opisu profilu prędkości wiatru
np. zależności logarytmicznej. Dla realizowanego w referacie zadania
optymalizacyjnego zastosowanie zależności (4) jest wystarczające.
3. Jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej
Koszty wytworzenia energii elektrycznej zależne są od zastosowanej
technologii, położenia geograficznego elektrowni oraz kosztów inwestycji
i późniejszej eksploatacji obiektu.
W przypadku elektrowni wiatrowej, całkowity koszt budowy i użytkowania
obiektu K jest sumą części inwestycyjnej Ki (koszty projektu, pomiarów prędkości
wiatru, wymaganych badań, ekspertyz, zakupu, montażu i uruchomienia urządzeń
itp.) oraz eksploatacyjnej Ke (koszty konserwacji, napraw bieżących, amortyzacji,
wymiany i utylizacji zużytych podzespołów, energii, w tym elektrycznej, koszty
osobowe obsługi itp.). Koszty inwestycyjne ponoszone są jednorazowo i stanowią
element niezależny od czasu.7
Ze względu na występowanie wielu składników kosztów przyjęto, że część
inwestycyjna posiada KNi elementów, natomiast składowa eksploatacyjna KNe,
posiada wartości zapisane odpowiednio w wektorach Ki i Ke. Przyjęto również, że
znane są wektory wierszowe stałych Ci o indeksach od 1 do KNi oraz Ce
o indeksach od KNi+1 do KNi+KNe. Ich wartości należą do zbioru C = {0,1}
i określają udział (wartość 1) lub wykluczenie (wartość 0) kolejnych składowych
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w kosztach całkowitych.
Uwzględniając powyższe założenia, ogólna postać przyjętej w referacie funkcji
kosztów dla elektrowni wiatrowej jest opisana zależnością:8

L. Kasprzyk, R. Nawrowski, A. Tomczewski, Zastosowanie magazynów energii do poprawy warunków
współpracy elektrowni wiatrowej z systemem elektroenergetycznym, Materiały międzynarodowej
konferencji naukowej „Stan pozyskiwania odnawialnych źródeł energii w Polsce”. Łomża 2009,
s. 273-286
6
A. Tomczewski, Techniczo-ekonomiczne aspekty…, opt. cit.
7
Ibidem
8
Ibidem
5
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K  Ki CTi  Ke CTe (5)
Część eksploatacyjna kosztów dzielona jest zazwyczaj na koszty zależne od
mocy zainstalowanej (tzw. koszty stałe) Kes oraz koszty zależne od
wyprodukowanej lub pobranej z sieci energii (tzw. koszty zmienne) Kez.
Uwzględnienie wymienionego podziału skutkuje nową postacią zależności (5):

K  Ki CTi  KesCTes  KezCTez

(6)

gdzie:
Kes, Kez oraz Ces i Cez odpowiadają określonym fragmentom wektorów Ke i Ce, powiązanym
odpowiednio z kosztami stałymi i zmiennymi

Do uwzględnienia rozciągnięcia w czasie kosztów inwestycyjnych stosowany jest
często współczynnik wycofania kapitału r (tzw. rata rozszerzonej reprodukcji),
związany z kosztami kapitałowymi oraz odpisami amortyzacyjnymi. Czynnik wycofania
kapitału z rynku r pozwala wyznaczyć wartość nakładów rocznych (uwzględnianych na
końcu każdego roku) w stosunku do zainwestowanej jednorazowo kwoty początkowej,
przy znanym poziomie stopy oprocentowania kredytów p oraz czasie eksploatacji
systemu TE. Oznacza to, że suma ustalonych kosztów ze wszystkich lat eksploatacji
układu jest równoważna nakładom początkowym, oprocentowanym wymienioną stopą
p w okresie TE lat. Dla kosztów eksploatacyjnych, ponoszonych w okresach przyszłych
w stosunku do momentu ich wyznaczania, ustalenie wartości kosztów przeliczonych
do określonego roku wymaga przeprowadzenia procesu dyskontowania. Polega on na
przyjęciu wartości początkowej kapitału przy znanej jego wartości końcowej, stopie
oprocentowania p oraz okresie, w jakim kapitał podlega oprocentowaniu. Realizacja
tego odbywa się z zastosowaniem czynnika dyskontującego at = (1+p)-t. Podniesienie
dokładności jego obliczeń wymaga uwzględnienia inflacji. Efektywna stopa
oprocentowania pr jest wówczas niższa o wartość inflacji, od poziomu oprocentowania
kredytów p i urealnia uzyskiwane wyniki.9
Jedną z metod stosowanych do porównywania układów przeznaczonych do
generacji energii elektrycznej jest metoda zdyskontowanego kosztu jednostkowego
wytwarzania energii elektrycznej UNIPEDE (International Union of Producers
& Distributors of Electrical Energy). Bazuje ona na wartościach zdyskontowanych, przy
czym koszty dla pewnej grupy układów pomniejszane są o przychody z tytułu
sprzedaży innych form energii, np. cieplnej. Zdyskontowany, jednostkowy koszt
wytwarzania energii elektrycznej kj określany jest jako stosunek całkowitych
zdyskontowanych kosztów budowy i eksploatacji elektrowni do zdyskontowanej ilości
wyprodukowanej w tym okresie energii elektrycznej:
(0)
i

(0)T
i

K C
kj 

TE





  K(et ) C(et )T  A( t ) k p( t )  H ( t ) 1  pr 
t 1

TE

P
t 1

(t )

TP

(t )

1  pr 

t

gdzie:
t – indeks roku eksploatacji,
Ki(0) – wektor składowych inwestycyjnych poniesionych w roku „zerowym”,

9

D. Laudyn, Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. Warszawa 1999

t

(7)
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Ke(t) – wektor składowych eksploatacyjnych ponoszonych w roku t,
Ci(0) i Ce(t) – wektory stałych uwzględniające udział poszczególnych składowych inwestycyjnych
w roku „zerowym” i eksploatacyjnych w roku t,
A(t) – energia elektryczna wyprodukowana w roku t,
kp(t) – koszt paliwa zużytego do produkcji jednostki energii w roku t,
P(t) – moc zainstalowana w roku t,
TP(t) – czas pracy z mocą P(t) w roku t,
TE – okres żywotności elektrowni (okres eksploatacji),
H(t) – przychody ze sprzedaży innych rodzajów wytworzonej energii w roku t.

W przypadku elektrowni wiatrowej koszt paliwa kp jest równy zero oraz
pomijane są przychody H ze sprzedaży innych form wyprodukowanej energii.
Jeżeli okres trwania inwestycji wynosi TI i jest różny od jednego roku, a ilość
generowanej energii w okresie jednego roku As zostanie ustalona na podstawie
pomiarów prędkości wiatru, zależność (7) należy zapisać w postaci:
TI TE

TI 1

kj 

 K(i t ) C(i t )T (1  pr )t
t 0

TE

 A 1  p 
t 1

(t )
s

t

r



 K

t TI

(t )
e



C(et )T  A( t ) k p( t )  H ( t ) 1  pr 
TE

t

(8)

 A 1  p 
t 1

(t )
s

t

r

gdzie:
Ci(t) – wektor stałych, uwzględniających udział poszczególnych składowych inwestycyjnych
w roku t.

4. Dobór turbiny do lokalizacji geograficznej
4.1. Funkcja celu, zmienne decyzyjne, ograniczenia
W wielu zadaniach optymalizacji układów technicznych, kryterium oceny
jakości rozwiązania musi uwzględnić kilka składników posiadających odmienny
charakter. W takim przypadku istnieją problemy z ich bezpośrednim
porównywaniem, a przede wszystkim z utworzeniem spójnej funkcji celu J(x)
(x jest wektorem zmiennych decyzyjnych). Tak zdefiniowane zagadnienie może
być zaliczone do zadań optymalizacji w sensie Pareto, jednak uzyskiwane
rozwiązywania są często niejednoznaczne, a sam algorytm czasochłonny.
Jedną z metod pozwalających na rozwiązanie zdefiniowanego powyżej typu
zadań w postaci klasycznego zadania optymalizacji jest zastosowanie funkcji celu
o charakterze ekonomicznym oraz uwzględnienie wszystkich aspektów
technicznych w postaci zbioru ograniczeń strukturalnych i funkcjonalnych.
Z punktu widzenia wymogów współczesnego rynku produkty muszą, obok
spełnienia norm i wymogów technicznych, charakteryzować się niską ceną.
Dotyczy to także procesu wytwarzania energii elektrycznej. Układy przeznaczone
do jej generacji muszą być zatem niezawodne, muszą umożliwiać uzyskanie
energii o określonych cechach jakościowych, a z punktu widzenia producenta
i odbiorcy końcowego, istotny jest dodatkowo poziom kosztu jednostkowego
wytworzenia. Zgodnie punktem 3 niniejszej pracy, do porównywania opłacalności
inwestycji energetycznych w zakresie kosztów jednostkowych wytworzenia
energii elektrycznej stosowana może być metoda UNIPEDE, w której koszt
zdyskontowany generowanej energii, dla przypadku elektrowni wiatrowej,
opisywany jest zależnością (8). W referacie przyjęto, że zdefiniowany zależnością
(8) wskaźnik zastosowany zostanie jako funkcja celu J(x) w procesie optymalizacji
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doboru turbin wiatrowych do lokalizacji geograficznej o znanych warunkach
wietrzności.
W trakcie analizy zadania ustalono, że wektor zmiennych decyzyjnych
x obejmuje: typ turbiny (zmienna x1), typ zastosowanej wieży (zmienna x2),
odległość między turbinami dT (zmienna x3) oraz wyrażoną w MW moc
znamionową elektrowni PNE (zmienna x4). Stwierdzono także, że zmienna
niezależna występuje w funkcji celu J(x) w postaci niejawnej, co komplikuje ocenę
jej charakteru.
Tak zdefiniowane zadanie należy do grupy zadań z ograniczeniami.10
Podlegającymi kontroli parametrami są: moc znamionowa elektrowni PNE,
w przypadku farmy wiatrowej odległość między turbinami dT oraz wysokość wieży
hw. Ich uwzględnienie zrealizowane może być z zastosowaniem metody
zewnętrznej funkcji kary.11 Wówczas zmodyfikowana funkcja celu Jm(x) przyjmuje
postać:

Jm ( x )  J( x ) 

ksEW  kfEW

F
i 1

k( i )

( x ) (9)

gdzie:
ksEW, kfEW – liczba ograniczeń strukturalnych i funkcjonalnych,
Fk(i)(x) – funkcja kary dla i-tego ograniczenia.

Wartości graniczne stosowane przy kontroli ograniczeń są danymi
wejściowymi algorytmu. Celem unormowania przestrzeni ograniczeń wykorzystuje
się przekształcenia prowadzące do ich bezwymiarowej postaci.
4.2. Wybór i implementacja metody optymalizacji
Przyjęta w analizowanym zadaniu funkcja celu – zależność (8) – ma charakter
wielomodalny. W takim przypadku zbiór rozwiązań dopuszczalnych x jest sumą
podzbiorów przyciągania ekstremów lokalnych z dokładnością do zbioru miary
zero. W takich sytuacjach zadanie optymalizacji przyjmuje postać zadania
globalnego, a jego prawidłowe rozwiązanie jest niezwykle trudne z zastosowaniem
algorytmów klasycznych (deterministycznych). W związku z powyższym założono,
że do rozwiązania zadania zastosowana zostanie metoda populacyjna algorytmu
genetycznego. Jest to metoda optymalizacji stochastycznej, która pomimo
uniwersalnego charakteru jest efektywna w przypadku optymalizacji układów
technicznych ze względu na możliwości jej modyfikacji i precyzyjnego
dostosowania do realizowanego zadania.
Podstawową cechą metod populacyjnych jest przetwarzanie w jednej iteracji
zbioru rozwiązań. Precyzowanie kolejnych obszarów poszukiwań wynika ze składu
zbioru rozwiązań uzyskanych z poprzedniej iteracji i zastosowanych mechanizmów
selekcji.

10

W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. Warszawa
1980
11
Z. Michalewicz, M. Schoenauer, Evolutionary Algorithms for Constrained Parameter Optimization
Problems, „Evolutionary Computation” 1996, Vol. 4, No. 1, s. 1-32
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W praktycznej realizacji algorytmu genetycznego, w zadaniu doboru
turbiny wiatrowej do lokalizacji geograficznej, zastosowano: liniowe skalowanie
funkcji celu, selekcję metodą wyboru losowego wg reszt bez powtórzeń
oraz ciąg kodowy w postaci jednego chromosomu (blokowy zapis pozycyjny).
Dodatkowo uwzględniono także tzw. dynamiczną strategię elitarną, w której
liczba N przenoszonych do następnego pokolenia najlepszych osobników
zależy
od
przyrostu
wskaźnika
zmienności
funkcji
przystosowania
∆V=Vp-Vp-1 (p, p-1 są indeksami pokoleń). Minimalna i maksymalna liczba
przenoszonych osobników wynosi odpowiednio NMIN i NMAX. Przy dodatnich
wartościach ∆V, wartość N wzrasta o jeden, natomiast przy ujemnych spada
o jeden.
W przypadku zadań optymalizacji z ograniczeniami, elementem wpływającym
na przebieg procesu iteracji i końcowy wynik, jest metoda uwzględnienia funkcji
kary. Przy podejściu klasycznym z karą zewnętrzną, osobniki niedopuszczalne
uzyskują wartości funkcji przystosowania lepsze od pewnej grupy rozwiązań
dopuszczalnych. Prowadzi to do nieprawidłowych proporcji obu typów rozwiązań
w populacji i w konsekwencji zbyt szybkiej lub wolnej zbieżności. W takim
przypadku stosowane są metody kar dynamicznych. W implementowanym
algorytmie zastosowano metodę kar Powella-Skolnicka z modyfikacjami
Michalewicza. Nie dopuszcza ona, poprzez wyznaczenie członu korekcyjnego
kary, do nadmiernego przenoszenia do kolejnych pokoleń osobników
niedopuszczalnych o stosunkowo dobrych wartościach przystosowania.12
5. Przykład obliczeniowy
Jako przykład obliczeniowy, z zastosowaniem przedstawionego w punktach
3 i 4 modelu, przeprowadzono dobór turbiny wiatrowej do lokalizacji geograficznej
– Polska południowo-wschodnia – miejscowość Strzyżów. Do tego celu
wykorzystano pomiary prędkości wiatru z lat 2008 i 2009, wykonane w stacji
meteorologicznej na wysokości 10 m.n.p.g. W związku z tym, zostały one
przeliczone do wysokości położenia gondoli turbiny wiatrowej, zgodnie z pionowym
profilem zmian prędkości wiatru – zależność (4). Na rysunku 1 przedstawiono
histogramy prędkości wiatru dla wskazanej lokalizacji dla lat 2008 i 2009.
Założono, że w podanej lokalizacji ma zostać usytuowana elektrownia
wiatrowa o mocy znamionowej PEWN=2 MW. Elektrownia ma być zbudowana
z turbin zawartych w dostępnej bazie danych (35 sztuk czołowych producentów
światowych) o mocach z zakresu od 850 kW do 2000 kW. Ze względu na
poszukiwanie rozwiązania o najniższej cenie jednostkowej wytworzenia energii
przyjęto, że moc rzeczywista elektrowni PEW może zawierać się w przedziale PEW 
<0,9;1,1> PEWN.

12

Z. Michalewicz, D.B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics. New York 2000
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Rysunek nr 1: Histogram prędkości wiatru dla roku: a) 2008, b) 2009
b)
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Obliczenia optymalizacyjne wykonano z zastosowaniem aplikacji opracowanej
w środowisku MS Visual Studio, wykorzystującej dostępny na platformie. NET
mechanizm zrównoleglenia – klasa zadań (Task). W aplikacji zaimplementowano
zmodyfikowany, zgodnie z punktem 4.2, algorytm genetyczny o parametrach
zamieszczonych w tabeli 1.
Tabela nr 1: Parametry algorytmu
realizowanego zadania.

genetycznego

Nazwa parametru
Prawdopodobieństwo krzyżowania
Prawdopodobieństwo mutacji
Liczba osobników
Liczba pokoleń
Minimalna liczba osobników przenoszonych
w ramach dynamicznej strategii elitarnej
Maksymalna liczba osobników przenoszonych
w ramach dynamicznej strategii elitarnej

stosowanego w optymalizacji

Symbol
pk
pm
NP
NLP

Wartość
0,7
0,05
50
100

NSmin

1

NSmax

2

Do obliczeń wykorzystano średnie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
elektrowni wiatrowych zamieszczone w raporcie „Energetyka wiatrowa
w Polsce”, opracowanym dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej13.
Wartości przeliczone na 1 MW mocy zainstalowanej, zamieszczono w tabelach
2 i 3. Dodatkowo przyjęto do obliczeń ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz
świadectw pochodzenia, wynoszące odpowiednio 195,32 PLN/MWh oraz 260,36
PLN/MWh.

13

Raport dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Energetyka wiatrowa w Polsce, TPA
Hrowath 2011
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Tabela nr 2: Średnie koszty inwestycyjne przeliczone na 1 MW mocy zainstalowanej
elektrowni wiatrowej wg raportu „Energetyka wiatrowa w Polsce”.
L.p. Nazwa parametru

[PLN / MW]

1
2
3
4
5
6

5 600 000,00
500 000,00
400 000,00
250 000,00
100 000,00
100 000,00

Koszt zakupu turbin wiatrowych
Koszt dróg dojazdowych, fundamentów
Koszt przyłączenia do sieci
Koszty projektowe
Koszt wewnętrznej sieci elektrycznej
Koszty ubezpieczenia inwestycji

Udział [%]
80,6
7,3
5,7
3,6
1,4
1,4

Tabela nr 3: Średnie roczne koszty eksploatacyjne przeliczone na 1 MW mocy
zainstalowanej elektrowni wiatrowej wg raportu „Energetyka wiatrowa w Polsce”.
L.p. Nazwa parametru
1
2
3
4
5
6

Serwis, zarządzanie, eksploatacja
Podatek od nieruchomości, dzierżawa
gruntu
Bilansowanie energii
Ubezpieczenia
Energia na potrzeby własne
Pozostałe koszty

[PLN / MW /
rok]
91 500,00
45 000,00

Udział [%]
48,2
23,7

33 750,00
12 500,00
5 000,00
2 250,00

17,8
6,6
2.6
1.1

W tabeli 4 przedstawiono wyniki obliczeń optymalizacyjnych, wykonanych dla
danych pomiarowych z 2008 i 2009 roku (rysunek 1). Plik z danymi pomiarowymi
zawierał średnie wartości prędkości wiatru z okresu Tp=47 sekund (ponad 670 tys.
próbek/rok). Dla każdego zestawu danych wejściowych 10 razy uruchomiono
algorytm, w celu sprawdzenia powtarzalności wyników obliczeń (algorytm
stochastyczny). Uzyskano pełną powtarzalność wyników optymalizacji.
Tabela nr 4: Wyniki optymalizacji dla realizowanego przykładu obliczeniowego
Nazwa parametru
Typ turbiny
Moc znamionowa turbiny [kW]
Wysokość wieży hw [m]
Liczba turbin [-]
Moc znamionowa elektrowni PEWN [kW]
Koszt jednostkowy wytworzenia energii kj [PLN / kWh]
Część inwestycyjna kosztu jednostkowego [PLN / kWh]
Część eksploatacyjna kosztu jednostkowego [PLN / kWh]
Średnia roczna prędkość wiatru [m/s]
Energia generowana [MWh/a]
Energia przekazana do systemu [MWh/a]

Wartość parametru
Rok 2008
Rok 2009
G 114
G 114
2000
2000
93
93
1
1
2000
2000
0,225
0,254
0,165
0,187
0,060
0,068
6,33
5,95
6577,7
5820,6
6440,3
5686,3

Na rysunku 2 zamieszczono zmiany parametrów przebiegu algorytmu
genetycznego w funkcji numeru polonia (numer iteracji). Na rysunku 2a
przedstawiono przebieg efektywności on-line  i off-line *, natomiast na rysunku
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2b zmiany kosztu jednostkowego wytworzenia energii kj najlepszego rozwiązania
(osobnika).
Rysunek nr 2: Charakterystyka zmian wartości: a) efektywności on-line  i off-line *,
b) funkcji celu J(x) – kosztu jednostkowego wytworzenia energii – najlepszego osobnika
w funkcji numeru pokolenia.

a)

b)

, * 60000
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6. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że:
 algorytm genetyczny jest przydatny w doborze typu turbiny wiatrowej do
określonej lokalizacji geograficznej. Pozwala na optymalny wybór turbiny
ze względu na dowolne kryterium jakości zarówno o charakterze
ekonomicznym, jak i technicznym;
 danymi wejściowymi dla realizowanego zadania są pomiary prędkości
wiatru z określonej lokalizacji, których okres uśredniania powinien wynosić
nie więcej jak 60 sekund;
 korzyści z zastosowania metody optymalizacyjnej wynikają z: realizacji
dokładnych obliczeń generowanej energii oraz uwzględnienia różnic
w charakterystykach mocy turbin. W porównaniu z metodą zalecaną
w normie IEC 61400-1 pozwala to obniżyć koszt jednostkowy wytworzenia
energii elektrycznej kj;
 dla rozwiązywanego w referacie zadania, obniżenie kosztu jednostkowego
wytworzenia energii kj, w odniesieniu do innych układów poprawnych
technicznie i spełniających zalecenia normatywne, zawiera się
w przedziale od 15% do 30%;
 od strony użytkownika, niedogodnością takiego rozwiązania jest czas
analizy, który wynosi, dla zastosowanych danych prędkości wiatru (ponad
670 tys. próbek/rok), około 2 godziny;
 zastosowane modyfikacje algorytmu genetycznego spowodowały,
że metoda jest efektywna (przebiegi efektywności on-line i off-line);
 można stwierdzić, że ustalona dla badanego przykładu liczba pokoleń
(100) jest zbyt duża, bowiem w wielu realizowanych próbach rozwiązanie
optymalne uzyskiwane było po kilku do kilkunastu iteracjach. Należy
jednak pamiętać, że w przypadku rozbudowy bazy turbin wiatrowych oraz
ewentualnym zwiększeniu liczby zmiennych decyzyjnych, stosowany

1210
________________________________________________________________________________________

algorytm wymaga zwiększenia liczby iteracji, a często również wielkości
pokolenia;
 zaproponowana metoda powinna być wykorzystywana jako obowiązkowy
element wspomagający projektowanie elektrowni wiatrowych. Ważny jest
przy tym dostęp do odpowiednio przygotowanych danych pomiarowych
prędkości wiatru oraz aktualnych kosztów związanych z procesem
inwestycyjnym i eksploatacyjnym.
Streszczenie
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metod optymalizacji
stochastycznej w procesie doboru turbiny wiatrowej do lokalizacji geograficznej
(znane warunki wietrzności). Do oceny jakości rozwiązań wykorzystano funkcję
kryterialną o charakterze ekonomicznym: zdyskontowany koszt jednostkowy
wytworzenia energii elektrycznej. Do rozwiązania zadania zastosowano metodę
algorytmu genetycznego. Dla dwóch rocznych przebiegów prędkości wiatru i stałej
lokalizacji turbiny wykonano przykładowe obliczenia optymalizacyjne. Do obliczeń
zastosowano autorskie oprogramowanie zaimplementowane w środowisku MS
Visual Studio.NET (język C#).
Summary
The article presents the possibility of using stochastic optimization methods in
the selection process of the wind turbine to a geographic location (known wind
conditions). For evaluation the quality of solutions the criterial function of an
economic nature was used – the discounted cost per unit of electricity production.
To facilitate the analysis population genetic algorithm was applied. For two annual
passes wind speed and fixed location of turbine the example optimization was
performed. The original application was implemented in MS Visual Studio.NET (C#
language) environment.
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KONCEPCJA MODERNIZACJI MIKROSIŁOWNI WIATROWEJ DLA POLSKIEJ
ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ
1. Motywacja i wstęp teoretyczny
Zgodnie z założeniami pakietu energetyczno-klimatycznego, przyjętego przez
Komisję Europejską w 2008 roku, kraje UE muszą do roku 2020 osiągnąć tzw.
pakiet celów 20-20-20. Zakłada on ograniczenie emisji CO2 o 20% i zwiększenie
efektywności energetycznej o 20% względem stanu z 1990 r. oraz wzrost produkcji
energii ze źródeł odnawialnych do 20% w tzw. ogólnoeuropejskim miksie
energetycznym (15% dla Polski).1 Realizacja tak ambitnych celów w kraju
o energetyce opartej na spalaniu węgla (79% energii elektrycznej2) stanowi
poważne wyzwanie. Wzrost mocy zainstalowanej w Odnawialnych Źródłach
Energii (OZE) wyniósł w okresie 2010-2012 1860 MW, z 2556 do 4416 MW, jednak
ich udział w rynku energetycznym pozostał w tym okresie na niezmienionym
poziomie około 10,5%.3 Warto nadmienić, że dostępność szczegółowych danych
statystycznych na rynku konwencjonalnych źródeł energii jest ograniczona.
Największy wkład w produkcję „zielonej energii” w Polsce ma energetyka
wiatrowa, której moc zainstalowana wynosi ok. 3951 MW, tj. ok. 64% bilansu
energetycznego OZE w Polsce (stan na 31/03/2015 wg. URE). Prym wiodą
wielomegawatowe turbiny skupione w farmach wiatrowych, a tymczasem polskie
warunki wietrzności4 zdają się bardziej odpowiadać energetyce rozproszonej,
zakładającej produkcję energii w lokalnych źródłach energii odnawialnej o małej
mocy. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, iż dostępne na polskim
rynku turbiny rzadko odpowiadają jednak krajowym warunkom środowiskowym
i meteorologicznym. Stąd potrzeba rozwoju nowych technologii, dostosowanych
do polskich potrzeb i możliwości.
Zgodnie z zależnością P ~ V3 moc, jaką turbina wiatrowa może osiągnąć
jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływającej przez nią strugi powietrza
w trzeciej potędze. Spostrzeżenie to zostało wykorzystane już w latach 80. XX
w. przez K. L. Foremana i B. M. Gilberta.5 Zaproponowali oni umieszczenie turbiny
wiatrowej na wlocie do rozbieżnego kanału (dyfuzora). Znaczny uzysk
energetyczny, wynikający z przyspieszenia przepływu, okupiono niepraktycznością
samej konstrukcji ze względu na jej rozmiary. Przełom w badanej koncepcji
nastąpił dopiero na początku XXI w. wraz z otoczeniem wylotu dyfuzora

1

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – 20 20 by 2020 – Europe's
climate change opportunity /* COM/2008/0030 final */, Komisja Europejska. Bruksela 2008
2
Według dnaych Urzędu Regulacji Energetyki z 31.12.2014 r, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii.
(pobrano 1.06.2015 r.)
3
Ibidem
4
Por. np. punkt 1, oraz H. Lorenc, Atlas klimatu Polski. Warszawa 2005
5
B.M. Gilbert, K.L. Foreman, Experiments with a diffuser-augmented model wind turbine, “J. Energy
Resources Technology”, 1983, nr 105, s. 46-53
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specjalnym kołnierzem.6 Profesor Y. Ohya z Uniwersytetu Kyushu (Japonia)
zaproponował rozwiązanie o mniejszych rozmiarach, wykorzystujące zjawisko
„zasysania” strugi wiatru do strefy niskiego ciśnienia tworzącej się za kołnierzem
dzięki oderwaniom. Uzyskuje się w ten sposób wzrost mocy sięgający nawet 100%
dla tej samej prędkości wiatru i przekroczenie limitu Betza, liczonego według
powierzchni wirnika turbiny. Architektura japońskiego rozwiązania nosi nazwę
„Wind Lens”, ze względu na wysoki kąt rozwarcia dyfuzora, jego zwarty kształt i
płynne przejście w pionową strukturę kołnierza. Rozwiązanie to jest komercyjnie
dostępne na Dalekim Wschodzie pod nazwą WL 5000. Turbiny okanałowane są
określane jako cichsze, mogą być także bardziej bezpieczne dla otoczenia,
poprzez zastosowanie siatki na wlocie i wylocie kanału.7
Rysunek nr 1: a) Przekrój okanałowanej turbiny wiatrowej, b) wizualizacja przepływu
za dyfuzorem z kołnierzem metodą Particle Image Velocimetry (PIV)

Źródło: Materiały własne

Dotychczasowe badania realizowane w Instytucie Maszyn Przepływowych
Politechniki Łódzkiej (IMP) koncentrowały się na analizie przepływów wokół turbiny
okanałowanej (ang. Shrouded- lub Diffuser-Augmented Wind Turbine, DAWT)
metodami numerycznymi8 i eksperymentalnymi.9 W bieżącym studium proponuje
się wykorzystanie istniejącego rozwiązania – turbiny typu HAWT – i jego
modyfikację poprzez otoczenie dyfuzorem z kołnierzem.

K. Abe, Y. Ohya, An investigation of flow fields around flanged diffusers using CFD, “J. Wind
Engineering and Industrial Aerodynamics”, 2004, nr 92, s. 315-330
7
B. Kosasih, A. Tondelli, Experimental study of shrouded micro wind turbine, “Procedia Engineering”,
2012, nr 49, s. 92-98. Y. Ohya, T. Karasudani, C.T. Matsuura, A highly efficient wind turbine with
wind-lens shroud, Proceedings of the 13th International Conference on Wind Engineering. Amsterdam
2011
8
M. Lipian, M. Karczewski, K. Olasek, Sensitivity study of diffuser angle and brim height parameters
for the design of 3 kW Diffuser Augmented Wind Turbine, “Cieplne Maszyny Przepływowe –
Turbomachinery”, 2014, nr 145, s. 79-80
9
K. Olasek, M. Karczewski, M. Lipian, P. Wiklak, K. Jozwik, Wind tunnel experimental investigations of
a DAWT, Proceedings of the 50th 3AF Intl Conference on Applied Aerodynamics 2015. Tuluza 2015
6
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2. Analizowane konstrukcje turbin
Pierwszą z badanych turbin jest HWT 3000 (Rysunek 1a). Wybór ten wynika z
jej relatywnie prostej konstrukcji i atrakcyjnej ceny oraz z dostępności danych
technicznych tego urządzenia. Jest to turbina typu HAWT o pięciu łopatach z
włókna szklanego i średnicy rotora D = 2R = 3,05 m. Turbina może generować
energię przy prędkości wiatru 2,5 m/s i ulega zniszczeniu przy prędkości większej
niż 60 m/s. Znamionowe parametry pracy to: Uznam = 12 m/s, ωznam = 73,3 rad/s =
ω
∙R
700 obr/min., Pznam = 3000 W. Na tej podstawie λznam = znam = 9,3. Turbina
Uznam

wyposażona jest w hamulec elektromagnetyczny i aerodynamiczny (bazujący na
zjawisku przeciągnięcia) oraz w pasywny system pozycjonowania płaszczyzny
kręgu roboczego turbiny prostopadle do kierunku wiatru. Z dokumentacji wynika, iż
wyniesienie osi obrotu turbiny nad poziom gruntu wynosi 10 m. Deklarowany przez
producenta operacyjny czas pracy HWT 3000 wynosi 15 lat.10
Drugą analizowaną turbiną jest SWT (Smart Wind Turbine) 3 mini, którą
pokazano na Rysunku 1b. Jest to turbina typu DAWT o czterech łopatach
nastawnych o średnicy rotora D = 2,3 m. Jej dyfuzor ma kształt stożkowy bez
kołnierza. Sekcyjna budowa dyfuzora umożliwia zasilanie warstwy przyściennej
drugiej sekcji dyfuzora powietrzem świeżym, co zmniejsza straty i zwiększa
przepływ czynnika na wylocie z kanału. Turbina może generować energię przy
prędkości wiatru co najmniej 2 m/s. Znamionowe parametry pracy to: Uznam = 12
m/s, Pznam = 3000 W. Turbina wyposażona jest w hamulec rezystancyjny, a dyfuzor
o maksymalnej średnicy 3,1 m stanowi element samoczynnego pozycjonowania
układu na wiatr. Producent sugeruje umieszczenie osi obrotu turbiny na wysokości
12 m n.p.g.11
Trzecim rozwiązaniem jest (rozważana teoretycznie), zaproponowana przez
zespół IMP PŁ, modyfikacja turbiny HWT 3000. Mikrosiłownia zostaje w tym
wariancie wyposażona w dyfuzor stożkowy z kołnierzem, wykonany z włókna
szklanego. Jego wymiary dobrano na podstawie wstępnych wyników badań
przeprowadzonych nad turbinami DAWT w IMP.12 Wynoszą one odpowiednio:
długość L = D = 3,05 m, kąt rozwarcia stożka tworzącego dyfuzor 2φ = 4,25°
z kołnierzem prostopadłym do osi dyfuzora o wysokości h = 0,1 D. Na podstawie
wyników badań zakłada się, że dyfuzor o takiej geometrii umożliwia zwiększenie
prędkości przepływu o ok. 20%, czyli siedemdziesięcioprocentowy przyrost mocy
użytecznej, przy tych samych warunkach meteorologicznych, przed punktem
nominalnym;13 stąd o taką wartość wymnożono poszczególne wartości mocy na
krzywej mocy turbiny HWT 3000. Jednocześnie zakłada się, iż generator nie
będzie wymieniany, stąd charakterystyka pracy turbiny powinna zachować
tą samą postać, ale osiągać moc znamionową już przy mniejszej prędkości
wiatru U niż oryginalna konstrukcja HWT 3000. Jednocześnie, przy wyższych
prędkościach wiatru HWT 3000 po modyfikacji będzie nadal pracować z mocą
Według danych producenta: HWT 3000, http://ekotaniej.pl/turbina-wiatrowa-przydomowa-sh-3kwhwt3000 (pobrano 1.06.2015 r.)
11
Według danych producenta: SWT 3, http://www.smartwindturbine.com. (pobrano 1.06.2015 r.)
12
Ibidem, punkty 12, 13. M. Lipian, M. Karczewski, J. Molinski, K. Jozwik, Numerical simulation
methodologies for design and development of Diffuser-Augmented Wind Turbines – analysis and
comparison, Proceedings of the International Conference on Jets, Wakes and Separated Flows
ICJWSF 2015. Sztokholm 2015
13
Ibidem, punkt 13
10
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znamionową.
Analizę
przedstawiono w sekcji 0.

wytrzymałościową

zmodyfikowanej

konstrukcji

Rysunek nr 2: a) HWT 3000,14 b) SWT 3 mini15

Poniższy rysunek przedstawia krzywe mocy P(U) oraz charakterystykę Cp(U)
dla wszystkich trzech rozwiązań, sporządzonych według ogólnodostępnych danych
katalogowych dostarczanych przez producentów.
Rysunek nr 3: Krzywe mocy P i charakterystyki współczynnika Cp trzech
analizowanych rozwiązań konstrukcyjnych
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Współczynnik Cp = P/Pwiatru (gdzie Pwiatru = 0,5 ∙ ρAU3 jest teoretyczną mocą
strugi wiatru) opisuje sprawność turbiny. Maksymalną teoretyczną wartością Cp
(tzw. limit Betza) jest 16/27 ≈ 0,593. Jak widać, turbiny okanałowane mogą zbliżać
się, a nawet przekraczać ten pułap – wynika to z zasady ich działania, która
narusza pewne założenia teorii Betza. Porównując charakterystyki P(U) dla turbin
HWT 3000 i SWT 3 mini można zauważyć, że obie krzywe są bardzo podobne
w zakresie prędkości wiatru do 12 m/s, mimo tego, iż promień turbiny DAWT
stanowi około 75% promienia turbiny HWT. Zastosowanie dyfuzora wymusza
większy przepływ przez krąg roboczy turbiny, co przy mniejszej średnicy wirnika
daje moc podobną do modelu HWT.
Z powyższego wynika, iż zmodyfikowana turbina wiatrowa uzyskuje moc
znamionową jak HWT 3000 (3 kW) już przy prędkości 9,5 m/s. Jak jednak zostanie
przedstawione w sekcji 0, prędkości wiatru powyżej 9,5 m/s stanowią,
w rozważanej lokalizacji, zaledwie 1% wszystkich zasobów wietrzności.
3. Szacowanie zasobów wiatru – krzywa Weibulla
Na przeważającym obszarze kraju średnioroczna prędkość wiatru
na wysokości 10 m n.p.g. w klasie szorstkości 0-1 wynosi około 4 m/s.16 Jedynie
na północy kraju, w regionach nadmorskich, wartość ta jest nieco wyższa i wynosi
5-6 m/s; właśnie dla takiej prędkości miałaby być dedykowana – według
producenta – turbina HWT 3000.
Znając średnioroczną prędkość wiatru w danym miejscu można oszacować
rozkład prawdopodobieństwa prędkości wiatru w oparciu o tzw. równanie Weibulla
(1). Jego słuszność i przydatność w tym kontekście została potwierdzona
w licznych pomiarach wietrzności i uznana jako najbardziej odpowiadająca danym
eksperymentalnym.
𝒌 𝑼 𝒌−𝟏
𝑼 𝒌
̅ , 𝒌) = ∙ ( )
(1)
𝒑(𝑼, 𝑼
∙ 𝒆𝒙𝒑 (− ( ) )
̅ 𝑼
̅
̅
𝑼
𝑼
̅ ,k) jest to funkcja gęstości
W równaniu (1), odpowiednio, p(U, U
prawdopodobieństwa, opisująca prawdopodobieństwo wystąpienia U; U – zjawisko
̅ – średnia wartość U, tzw.
(np. wystąpienie konkretnej prędkości wiatru), U
parametr skali, k – współczynnik kształtu (dla szacowania prędkości wiatru zawiera
się w przedziale 2-3, im wyższe k tym większa zmienność U). Dla lokalizacji
̅ = 4 m/s,
w województwie łódzkim można założyć następujące wartości: U
k = 2. Jak można zauważyć, krzywa gęstości prawdopodobieństwa
o takich parametrach faworyzuje prędkości wiatru 1-6 m/s, natomiast prędkości
powyżej 12 m/s praktycznie nie występują – ze statystycznego punktu widzenia
HWT 3000 i SWT 3 mini nie będą miały nigdy szansy pracować w swym
nominalnym punkcie pracy.
Z wymnożenia krzywej mocy P(U), krzywej prawdopodobieństwa p(U) i czasu
t dla jakiego szacuje się uzysk energetyczny (najczęściej 1 rok), uzyskuje się
elementarne wartości rocznej wygenerowanej energii przy różnych prędkościach
wiatru U. Poprzez zsumowanie tych wartości dla całego zakresu prędkości

16

Ibidem, punkt 7
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wyznacza się uśrednioną
w danej lokalizacji, E.

wartość

energii

generowanej

𝑬 = ∑[𝒕 ∙ 𝑷(𝑼) ∙ 𝒑(𝑼)] = 𝒕 ∙ ∑[𝑷(𝑼) ∙ 𝒑(𝑼)] = 𝒕 ∙ 𝑷ś𝒓
𝑼

turbinę

przez

(2)

𝑼

Jak można zauważyć ze wzoru (2), możliwe jest także wyznaczenie
parametru Pśr – średniej mocy turbiny w danej lokalizacji.
Tabela nr przedstawia dane o Pśr i E dla rozpatrywanych turbin. Analiza tych
informacji prowadzi przede wszystkim do wniosku, iż uzyskane wartości Pśr bardzo
mocno odbiegają od zadeklarowanych mocy znamionowych, którymi przede
wszystkim kuszą producenci turbin. Wynika to z faktu, że w polskich warunkach
meteorologicznych znamionowe prędkości wiatru cytowane przez producentów
mikroturbin wiatrowych praktycznie nie występują na wysokościach, na których
pracują mikrosiłownie.
̅ = 4 m/s,
Rysunek nr 4: Krzywa rozkładu prawdopodobieństwa Weibulla dla U
k = 2 (czarna linia), oraz elementarne wartości energii przy danej prędkości wiatru dla trzech
rozważanych turbin
7,2

14,4

Prędkość wiatru U, km/h
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prawdopodobieństwo p
E, SWT 3 mini

E, HWT 3000
E, HWT 3000 mod

Warto też zauważyć, że niewielka różnica w przebiegu krzywej P(U) pomiędzy
HWT 3000 a SWT 3 mini wpływa istotnie na średnioroczny uzysk mocy dla
reprezentatywnych prędkości wiatru ok. 4-7 m/s (Rysunek nr 4) i ostatecznie
prowadzi do niemal 75% różnicy uzysku energetycznego na korzyść HWT 3000.
Tabela nr 1: Oszacowana wg równania 2 średnia moc osiągana oraz skumulowana
roczna ilość energii wyprodukowana przez trzy analizowane turbiny
Pśr [W]
E [kWh/rok]

HWT 3000
198
1734

SWT 3 mini
124
1087

HWT 3000 mod
336
2939
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Jednocześnie, zmodyfikowana turbina HWT 3000 zmodyfikowana
charakteryzuje się najwyższym poziomem wyprodukowanej energii. Znajduje to
swoje wytłumaczenie w zastosowaniu dyfuzora, który zwiększając natężenie
przepływu przez krąg roboczy turbiny, zwiększa tym samym poziom obciążeń na
poszczególne jej elementy ze względu na rosnące ciśnienie dynamiczne i wyższy
jego gradient jaki tworzy się między stroną ssącą a ciśnieniową łopaty. Oznacza to,
iż należy wykonać obliczenia wytrzymałościowe uwzględniające wpływ wyższych
sił i momentów na podstawowe parametry kryterialne służące do oceny konstrukcji.
Obliczenia wytrzymałościowe modyfikacji turbiny HWT 3000Rysunek nr 5a
przedstawia szkic poglądowy wymiarów turbiny zmodyfikowanej poprzez dodanie
dyfuzora, zaś na Rys. 5b przedstawiono obciążenia działające na układ. Foarot i
Foaslu to komponenty osiowe siły aerodynamicznej, z jaką wiejący wiatr działa na
konstrukcję: odpowiednio układu rotor-dyfuzor oraz słupa; powstaje w ten sposób
moment gnący Mg. Rozważany jest także ciężar struktury FQ. Pozostałe
obciążenia, m.in. siła odśrodkowa, wpływ odkształceń łopat – zostają pominięte.
Ich wpływ na parametry energetyczne turbiny jest uwzględniony we współczynniku
zwiększającym
moc
turbiny
i potwierdzonym przez cytowane eksperymenty, w tym własny.17 Równolegle,
z punktu widzenia wytrzymałości konstrukcji, zostały uznane za pomijalnie małe
w porównaniu z zaznaczonymi na rysunku, a także w świetle przyjętych dalej
współczynników bezpieczeństwa. Wymiary zmodernizowanej turbiny zgromadzono
w Tabela nr .
Tabela nr 2: Wybrane wymiary dyfuzora modyfikującego HWT 3000
Zmienna
Wartość

Din [m]
3,00

Dout [m]
3,31

Dbrim, [m]
3,91

L, [m]
3,00

2φ [deg]
4,25

H [m]
10

W obliczeniach przyjęto, że konstrukcja ma zdolność do przeniesienia
obciążeń konstrukcyjnych, wywołanych wiatrem o prędkości maksymalnej do Umax
= 30 m/s. Materiałem, z którego może być wykonany dyfuzor, jest laminat z włókna
szklanego. Gęstość tego materiału kompozytowego uzależniona jest od ułożenia
i ilości włókien szklanych, od dokładności nasączenia włókien żywicą, itd. Do
dalszych obliczeń przyjęto gęstość materiału do produkcji dyfuzora na poziomie
1730 kg/m3 (laminat 45% włókna szklanego + żywica18). Masa dyfuzora przy
grubości laminatu 0,003 m wynosi mdiff ≈ 172 kg, natomiast masa gondoli wraz
z wirnikiem (na podstawie danych producenta) mgond = 70 kg. Zatem, ciężar wynosi
FQ = 2374 N. Zakłada się ponadto, że możliwe będzie umieszczenie słupa tak, aby
moment gnący ze względu na tę siłę wyniósł 0 Nm (oś słupa przechodząca przez
środek ciężkości układu rotor – gondola – dyfuzor).

17
18

Ibidem, punkt 13
Por. np. Z. Osiński, Podstawy Konstrukcji Maszyn. Warszawa 2002
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Rysunek nr 5: a) Wymiary charakterystyczne HWT 3000 po modyfikacji,
b) podstawowe rozważane siły i momenty działające na urządzenie

Kolejnym krokiem jest oszacowanie sił oporu aerodynamicznego, działających
na zmodyfikowaną konstrukcję:
𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 =

2
𝐴𝑥 𝜌𝑈𝑚𝑎𝑥
∙ 𝐶𝑑
2

(3)

Do obliczeń przyjęto Cd dla słupa = 1; dla turbiny = 0,6; dla dyfuzora
1,7 (oszacowane na podstawie własnych badań CFD.19 Ax oznacza pole
powierzchni czołowej rozważanego elementu konstrukcji. Dla uproszczenia
obliczeń oporu aerodynamicznego słupa Foaslu i ze względu na brak danych
producenta, użyto w obu przypadkach średnicy 0,4 m i wysokości 10 m. Na
podstawie wyznaczonych sił można oszacować moment gnący działający na
podporę gondoli, zgodnie ze wzorem:
𝑀𝑔 = ∑ 𝐹 × 𝑙

(4)

Dla reprezentatywnej siły oporu aerodynamicznego turbiny i dyfuzora l = H,
zaś dla słupa l = H/2. Wyniki obliczeń wykonanych na podstawie powyższych
założeń i wzorów zgromadzono w poniższej Tabela nr .
19

Ibidem, punkt 19
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Tabela nr 3: Wartości sił i momentów gnących dla obu konfiguracji HWT 3000
Foarot [N] (3)
2172
6631

HWT 3000
HWT 3000 mod

Foaslu [N] (3)
2549
2549

Mg [Nm] (4)
34465
79055

Analizując wpływ modyfikacji turbiny HWT3000 na wartość momentu gnącego
przy podstawie, można zauważyć wzrost jego wartości o 130% w wariancie
okanałowanym. W rezultacie niezbędne jest zastąpienie oryginalnego masztu
konstrukcją o większej średnicy i/lub grubszej ściance. W tym celu określono
wymiary poprzeczne konstrukcji zdolnej przenieść obciążenia związane
z pracą turbiny okanałowanej. Materiałem zastosowanym na budowę masztu
jest stal konstrukcyjna węglowa o oznaczeniu materiałowym C45. Dopuszczalne
naprężenie na zginanie kg wyznaczono ze wzoru:20
𝑘𝑔 =

𝑄𝑔 420
=
= 210 [𝑀𝑃𝑎]
𝑛
2

(5)

W równaniu (5) wartość współczynnika bezpieczeństwa n została celowo
zawyżona ze względu na charakter modyfikacji. Wskaźnik wytrzymałości przekroju
pręta drążonego na zginanie W x:21
𝑊𝑥 =

4
𝜋(𝑑 4 − 𝑑𝑤𝑒𝑤
)
32𝑑

(6)

W równaniu (6) dwew oznacza średnicę wewnętrzną pręta, częściej natomiast
operuje się grubością ścianki a, gdzie d-dwew = 2a. W kolejnych krokach należy
podzielić moment gnący Mg przez wskaźnik wytrzymałości W x i porównać
z naprężeniem dopuszczalnym kg:22
𝑘𝑔 >

𝑀𝑔
𝑊𝑥

(7)

W Tabela nr
umieszczono wartości Mg/W x w zależności od a i d.
W obliczeniach uwzględniono wymiary znormalizowane.23 Te z konfiguracji, które
spełniają kryterium (7) i mogą zostać użyte do modernizacji turbiny HWT 3000,
zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Te konfiguracje, które opisano jako n/d
nie są dostępne według normy. Wariantem wymagającym najmniej materiału
(najmniejsze pole powierzchni przekroju pręta) jest d = 0,3239 m, a = 0,005 m.
W tabeli oznaczono je czcionką pogrubioną z kursywą. Masa pręta drążonego
o takim przekroju i długości 10 m wynosi 393 kg.
Dodatkowo, wykonano obliczenia sprawdzające wytrzymałość pręta na
wyboczenie. Wykazały one, iż dla pręta drążonego o założonych wyżej wymiarach
20

Ibidem, punkt 23
Ibidem
22
Ibidem
23
PN-EN 10296-1:2006: Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych
i ogólnotechnicznych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych
i stopowych, 24.03.2006 r.
21
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a, d i H, pierwsza siła krytyczna wyboczenia wynosi 330 kN. Jest to około 149 razy
większe obciążenie niż spodziewana wartość ciężaru gondoli, rotora i dyfuzora,
można zatem założyć, iż sugerowana konstrukcja słupa nie ulegnie wyboczeniu,
a zjawisko to nie musi być istotnym kryterium decyzyjnym w procesie doboru
nowego masztu dla okanałowanej turbiny.
Naprężenia wywołane momentem gnącym są najwyższe w rejonie
posadowienia słupa, zaś przy gondoli spadają do wartości bliskich 0 Nm. Możliwe
byłoby zatem wykorzystanie słupa o zmiennym przekroju (np. stożkowym). Jednak
ze względu na niestandardowy charakter takiego rozwiązania i konieczność
wykonywania go na zamówienie zrezygnowano z takiej opcji. Jest to podyktowane
głównie znacznie wyższym kosztem produkcji takiego elementu konstrukcji.
Tabela nr 4: Wartości Mg/W x w zależności od a i d
d [m]
a [m]
0,0037
0,0042
0,0047
0,0050
0,0056
0,0063
0,0070
0,0080

0,1683

0,2191

0,2730

0,3239

0,3556

0,4064

1026
912
822
777
702
631
576
513

596
529
476
449
404
363
330
293

380
337
303
285
257
230
208
184

n/d
n/d
n/d
201
180
161
146
129

n/d
n/d
n/d
166
149
133
121
106

n/d
n/d
n/d
126
113
101
92
81

4. Analiza rentowności inwestycji
Ostatnim krokiem przedstawianej analizy jest oszacowanie kosztów
powiązanych z każdą z trzech inwestycji oraz analiza rentowności. Do wyceny
przyjęto informacje o cenach brutto produktów „pod klucz”, według informacji na
stronie producentów. Koszt modernizacji turbiny wiatrowej HWT3000 w postaci
montażu dyfuzora wraz ze wspornikami oraz wykonania i montażu nowego masztu
dostosowanego do obciążeń oszacowano na 7500 PLN. Kwota ta uwzględnia
wykonanie formy (kopyta), na której ukształtowany zostanie dyfuzor oraz koszty
materiału niezbędnego do jego wykonania, jak również koszt zakupu słupa
stalowego zabezpieczonego antykorozyjne, o wymiarach wyznaczonych w sekcji
4. Oszacowanie to pomija ewentualne koszty ingerencji w generator i/lub
sterownik, związane z modyfikacją algorytmu sterującego obrotami wirnika.
Poprawne oszacowanie oszczędności związanych z instalacją siłowni
wiatrowej stanowi dodatkowe wyzwanie. Cenę 1 kWh energii elektrycznej
wyprodukowanej przez analizowane mikrosiłownie przyjęto na niezmiennym
poziomie 0,75 PLN. Jest to cena odkupu (tzw. taryfa gwarantowana FiT, z ang.
feed-in tariff) wprowadzona przez ustawę o OZE dla instalacji wiatrowych o mocy
znamionowej do 3 kW.24 Analizowane turbiny nie są jednak standardowo
wyposażone w inwerter. Oznacza to, że wyprodukowanej energii elektrycznej nie
można odsprzedać bezpośrednio do sieci. Koszt zakupu takiego urządzenia wraz
z okablowaniem oszacowano na kwotę 600 PLN brutto25 i taka kwota jest
24
25

Ibidem, punkt 2
Według danych producenta: Ekotaniej – Ekologiczne rozwiązania dla domu i firmy, http://ekotaniej.pl/
(pobrano 1.06.2015 r.)
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dodatkowo doliczona do każdej z wycen. Alternatywnym sposobem wyznaczenia
oszczędności mogłaby być predykcja zmian cen elektryczności w perspektywie
nadchodzących lat, tzn. czasu eksploatowania turbiny. Na tej podstawie można
ocenić, ile środków nie zostanie przeznaczonych na zakup elektryczności przez
prosumenta. Niestety, dostępne obecnie bezpłatne opracowania w tej dziedzinie
nie mogą być traktowane jako rzetelne źródła. Przykładem jest dokument
„EU energy trends to 2030”, wydany w roku 2009.26 Przedstawione w nim
estymacje na lata 2010-2014 różnią się bardzo istotnie od rzeczywistych danych
statystycznych. Dodatkowo, niezbędna byłaby analiza wewnętrznej stopy zwrotu
(ang. Internal Rate of Return, IRR), aby uwzględnić zmiany wartości pieniądza
i inwestycji w czasie. Z tej przyczyny zdecydowano się na analizę w oparciu
o ustalone stawki FiT.
W prezentowanym modelu analiza rentowności inwestycji nie uwzględnia
kosztów serwisowania. W
Tabela nr 5 zgromadzono dane dotyczące analizy kosztowej 3.
proponowanych rozwiązań. W obliczeniach przyjęto koszt inwestycji według
wartości podanych na stronach producentów powiększonych o koszt zakupu
inwertera. Roczna zdolność produkcyjna turbin została wcześniej wyznaczona w
Tabeli nr 5 poprzez wymnożenie jej przez cenę jednej kilowatogodziny energii,
otrzymuje się roczny przychód w PLN. Dzieląc koszt inwestycji przez roczny
przychód i zaokrąglając w górę do pełnych lat otrzymuje się czas amortyzacji
inwestycji.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż producent szacuje żywotność (maksymalny
czas eksploatacji) HWT 3000 na 15 lat, zaś SWT 3 mini na 20-25 lat. HWT 3000
w wersji z dyfuzorem jest jedyną inwestycją, która, przy założonych warunkach
wietrzności, ma szansę się zwrócić w zakładanym przez producenta okresie
eksploatacyjnym, nawet przy założeniu, że jej żywotność w wersji zmodyfikowanej
ulegnie zmniejszeniu ze względu na modyfikację warunków pracy.
Tabela nr 5: Analiza kosztów inwestycji w trzech proponowanych wariantach
HWT 3000

SWT 3 mini

HWT 3000 mod

koszt inwestycji brutto, PLN

26 906,78

30 590,00

29 712,01

zdolność produkcyjna [kWh/rok]

1 734,39

1 087,16

2 938,94

roczny zysk, PLN

1 300,79

815,37

2 204,20

amortyzacja inwestycji, lata

21

38

14

5. Podsumowanie wyników i dyskusja
W artykule omówiono metodę oceny rentowności inwestycji w prosumencką
energetykę wiatrową na podstawie obecnych danych rynkowych. Studium
przeprowadzono w oparciu o trzy modele turbin wiatrowych: konwencjonalną
HAWT, okanałowaną DAWT oraz konfigurację HAWT samodzielnie
zmodyfikowaną na DAWT przez użytkownika, której parametry oszacowano na
podstawie własnych badań eksperymentalnych i numerycznych.
26

EU energy trends to 2030, update 2030, Komisja Europejska, Wydział Generalny d/s Energii.
Luxemburg 2010
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Obliczenia wskazują, jak istotny jest wybór lokalizacji turbiny wiatrowej. Przy
średniej prędkości wiatru 4 m/s proponowane rozwiązania pracują w zakresie
bardzo odległym od wartości znamionowych. Dobór miejsca o średniej prędkości
wiatru zaledwie o 0,5-1,0 m/s większej spowodowałoby bardziej wydajną pracę
urządzeń i zwiększony uzysk energetyczny. Pozwala na to – przeprowadzany
przed instalacją turbiny – pomiar zasobów wietrzności. Bez niego bardzo trudno
jest ustalić kluczowe parametry pracy maszyny i jej realizowalny potencjał
energetyczny.
Porównanie SWT 3 mini i zmodyfikowanej HWT 3000 pokazuje, że mimo
podobnego kosztu początkowego obu inwestycji uzyskuje się całkowicie inne
zyski. Kluczowe znaczenie ma tutaj średnica rotora, która w przypadku HWT 3000
jest o połowę większa. Także dyfuzor proponowany w niniejszej pracy, o prostej
stożkowej konstrukcji, ma szansę na osiągnięcie zakładanego poziomu uzysku
energetycznego, jak wykazały badania prowadzone w IMP PŁ.27 Przy tym sprawą
otwartą pozostaje kwestia wymiany generatora, choć zwiększyłoby to uzysk
energetyczny dla prędkości wiatru powyżej 9,5 m/s – a takie w rozpatrywanej
lokalizacji praktycznie nie występują. Rozwiązanie mogłoby natomiast okazać się
celowe gdyby w rozważanym położeniu średnia prędkość wynosiła co najmniej
6 m/s.
Uzyskane wyniki finansowe nie pozostawiają złudzeń co do rentowności
rozwiązań dostępnych na rynku. Mikroturbiny o poziomej osi obrotu, osiągające
punkt znamionowy dla wartości prędkości wiatru rzędu 12 m/s, nie są w stanie
wyprodukować wystarczającej ilości energii eksploatując zakładane warunki
wietrzności, aby po jej subsydiowanej sprzedaży do krajowej sieci
elektroenergetycznej pokryć koszt inwestycji w okresie równym lub krótszym niż
deklarowany przez producenta czas operacyjny analizowanych maszyn. Nieco
inaczej jest jednak w przypadku przedstawionej modyfikacji HWT 3000 mod.
Niezbędne jest zatem poszukiwanie rozwiązań dostosowanych do niższych
prędkości wiatru, czy to poprzez redefiniowanie istniejących projektów, stosowanie
dyfuzora, czy też używanie wirników o pionowej osi obrotu. Bez dalszych działań
w tym kierunku polska mikroenergetyka wiatrowa skazana będzie na zewnętrzne
dofinansowania.
Streszczenie
Energetyka wiatrowa stanowi w Polsce największą i najprężniej rozwijającą
się gałąź Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Potencjał produkcyjny jest
w znakomitej większości skoncentrowany w wielomegawtowych turbinach
działających w ramach farm wiatrowych. Istniejące opracowania 28 wskazują na
znaczny potencjał energetyczny, mogący stymulować rozwój mniejszych instalacji
przydomowych o mocy kilku kilowatów. Tak zwana energetyka prosumencka jest
zresztą stopniowo popularyzowana w Polsce, m.in. w ramach Ustawy o OZE.29
Proces ten nie może jednak dać zamierzonych skutków bez zaproponowania
sprawnych rozwiązań energetycznych. Tymczasem, dostępne na polskim rynku
27

Ibidem, punkty 12, 13, 19
Por. np. J. Bukala, K. Damaziak, H.R. Karimi, K. Kroszczyński, M. Krzeszowiec, J. Malachowski,
A Comparative analysis of popular modern small wind turbine design solutions in terms of estimated
cost to power output ratio, “Cieplne Maszyny Przeplywowe – Turbomachinery”, 2014, nr 146, s. 57-68
29
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, Dz.U. 2015 poz. 478
28
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małe (do 10 kW) turbiny o poziomej osi obrotu (ang. HAWT) rzadko są w stanie
efektywnie generować energię elektryczną w polskich warunkach wietrzności.
Niniejszy artykuł przedstawia i omawia przykład modernizacji turbiny HAWT
poprzez zastosowanie dyfuzora, pozwalającego na generowanie energii
elektrycznej przy niższych prędkościach wiatru, co skutkuje zwiększonym
uzyskiem energetycznym. Powstaje w ten sposób okanałowana turbina wiatrowa
(ang. Diffuser Augmented Wind Turbine – DAWT). Opracowany model
zmodyfikowanej turbiny porównano do klasycznej turbiny wiatrowej oraz do
istniejącego na rynku rozwiązania o podobnej konstrukcji z kanałem wokół wirnika,
przy uwzględnieniu warunków wietrzności i rocznego zapotrzebowania
energetycznego gospodarstwa domowego w województwie łódzkim. Analizie
poddano aspekty mechaniczne i konstrukcyjne oraz wynikające z nich wymiary
konstrukcji nośnych, a także aspekty ekonomiczne: rentowność inwestycji i czas jej
zwrotu.
Summary
Wind energy is the biggest and the fastest-growing sector of Renewable
Energy Resources (RES) in Poland. Production potential is, in the vast majority,
concentrated in multi-megawatt turbines operating in wind farms. Existing studies
indicate a significant energy potential, which could stimulate the development
of smaller domestic installations, with a capacity of a few kilowatts. The so-called
prosumer energy generation is gradually popularized in Poland, for instance by the
recent RES Act30 (Pol. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii). This process
cannot, however, give the desired effect without proposing efficient energy
solutions. Meanwhile, the household Horizontal Axis Wind Turbines (HAWTs)
of small rated power (up to 10 kW) available on the Polish market, rarely
correspond to the domestic wind conditions.
The article proposes and discusses an example of HAWT modernization
by the use of a diffuser, allowing to generate electricity at lower wind speeds,
resulting in increased energy yield. This solution is known as the Shrouded
or Diffuser-Augmented Wind Turbine (DAWT). The modified wind turbine model
calculations are compared to the classic wind turbine (HAWT) and a commercially
available DAWT of similar parameters; they taking into account the wind conditions
and the annual household energy demand in the Lodz voivodship. Analysed
were the mechanical and structural aspects of the solution, and the resulting
dimensions of the load-bearing structures; as well as the economic aspects: return
on investment and time of the return.
Oznaczenia i symbole
Am2pole powierzchni
amgrubość ścianki pręta drążonego
Cp – współczynnik mocy (stosunek mocy turbiny do mocy wiatru)
Cd – współczynnik oporu aerodynamicznego
D, dmśrednica
EJenergia
Hmwyniesienie osi obrotu turbiny n.p.g. (nad poziomem gruntu)
30

Ibidem, point 2
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hmwysokość kołnierza dyfuzora
kgMPadopuszczalne naprężenie zginające
Lmdługość dyfuzora
lmramię działania wektora siły
MN∙mmoment siły
mkgmasa
n – współczynnik bezpieczeństwa
PWmoc
QgMPagranica plastyczności
Rmpromień wirnika
Um∙s-1prędkość wiatru
Λ – współczynnik szybkobieżności (ang. tip-speed ratio, TSR)
ρkg∙m-3gęstość (dla powietrza o ciśnieniu 101325 Pa (1 atm) i temperaturze
298 K, ρ = 1.185 kg∙m-3)
2φ°kąt rozwarcia dyfuzora
ωrad∙s-1prędkość obrotowa
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Damian GŁUCHY
Politechnika Poznańska
POZYSKIWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH,
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z MAGAZYNAMI ENERGII
1. Wstęp
Konsumpcyjny tryb życia oraz gwałtowny postęp techniczny, obarczony jest
stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Bezpieczne jej
pozyskiwanie stanowi wyzwanie dla całej cywilizacji. Problemem nie jest już
produkowanie coraz większych ilości energii, lecz robienie tego w pewny,
racjonalny oraz zrównoważony sposób. Tym samym największy nacisk stawiany
jest na uzyskanie złotego środka pomiędzy minimalizacją kosztów wytwarzania,
przy jednoczesnej znikomej ingerencji w środowisko naturalne i ograniczeniu ilości
wytwarzanych zanieczyszczeń w szczególności emisji CO2.
O wadze zaistniałego problemu świadczą informacje napływające z całego
świata. Zmienna koniunktura na paliwa kopalne, uzależniona od sytuacji
politycznej i ekonomicznej, skłania do intensyfikacji działań w obszarze OZE
(Odnawialnych Źródłach Energii). Oparcie systemów generujących energię
elektryczną o ogólnie dostępne odnawialne zasoby naturalne stanowi pierwszy
krok w zapobieganiu konfliktom zbrojnym na tym tle. Również lokalnie zwiększenie
potencjału OZE poprzez wprowadzanie zmian prawnych, a tym samym rozwijanie
ich potencjału generacyjnego, w pozytywny sposób oddziałuje na gospodarkę,
zmniejszając dominującą rolę górnictwa w Polsce.
2. Sytuacja energetyczna w Polsce
Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi poważne
wyzwanie dla infrastruktury energetycznej w Polsce. Zgodnie z prognozami,
określa się, że do 2030 roku popyt na energię elektryczną zwiększy się o blisko
40 TWh (około 30%). Prognozy te, z uwagi na ich stabilność na przestrzeni lat,
stanowią realne odzwierciedlenie poziomu, do jakiego należy zwiększyć potencjał
wytwórczy. Na rysunku 1 przedstawiono prognozy stworzone na potrzeby
Państwowej Agencji Atomistyki finalnego zapotrzebowania na energię elektryczną
stworzone w 2011 i 2013 roku.
Rysunek nr 1: Porównanie wyników prognoz finalnego zapotrzebowania na energię
elektryczną z 2011 i 2013 roku1

1

Program polskiej energetyki jądrowej, www.paa.gov.pl (pobrano 15.06.2015 r.)
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Uwzględniając spore niedofinansowanie sektora energetycznego oraz ciągłą
modernizację i remonty starych zespołów wytwórczo-przesyłowych, rodzima
energetyka znalazła się na granicy bilansu zapotrzebowania i zużycia energii
elektrycznej. Niekorzystna jest także struktura wieku polskich elektrowni (rysunku
2).
Rysunek nr 2: Struktura wieku polskich elektrowni2

Przeszło połowa polskich zespołów wytwórczych ma ponad 30 lat, a co za tym
idzie, w niedalekiej przyszłości będzie podlegała wyłączeniu. Szacuje się, że
z zainstalowanych obecnie w polskich elektrowniach 33,5 GW mocy, do końca
2020 roku zostanie wyłączone 6 GW, a kolejnych 6 GW zostanie wyłączone do
2030 roku. Ubytki tej wielkości muszą zostać szybko uzupełnione przez nowe
zespoły wytwórcze.3
Nawet podjęcie decyzji o budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce nie
zmieni tej sytuacji. Wynika to przede wszystkim z dużego rozłożenia w czasie tej
inwestycji. Początkowo Polski Program Energetyki Jądrowej przewidywał oddanie
pierwszego bloku energetycznego pierwszej elektrowni jądrowej do końca 2024,
a całej inwestycji do 2030 roku, zakładając rozpoczęcie budowy w 2019 roku.
Elektrownia ta ma odpowiadać za 19% produkowanej w Polsce energii.
Odpowiadająca za budowę spółka PGE EJ1 już teraz oświadczyła, że terminarz
ten jest niemożliwy do spełnienia.4 Dużą szansą na poprawę zaistniałej sytuacji
jest inwestowanie w odnawialne źródła energii.
3. Odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce
Stosowanie na szeroką skalę odnawialnych źródeł energii pozwoli oszczędzić
kurczące się zasoby paliw kopalnych, przy jednoczesnym spełnieniu norm emisji
CO2 i minimalizacji zagrożenia związanego ze stosowaniem energetyki jądrowej.

Program…, op. cit.
Statystyka elektroenergetyki polskiej 2011, Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna. Warszawa 2012
4
Wiatr i jego pomiar w energetyce wiatrowej, http://green-power.com.pl/ (pobrano 10.07.2015 r.)
2
3
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3.1. Energetyka wiatrowa
Energetyka wiatrowa jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się
segmentem energetyki odnawialnej w Polsce. Wynika to zarówno z korzystnych
warunków jakie panują w naszym kraju do tego rodzaju inwestycji, jak i z dużej
opłacalności samego przedsięwzięcia. Przy korzystnych warunkach wiatrowych
(najczęściej określanych poprzez średnią długoterminową prędkość wiatru powyżej
5,5m/s występującą na wysokości wirnika turbiny) cena jednostkowa energii
wyprodukowanej z siły wiatru jest porównywalna do ceny energii ze źródeł
konwencjonalnych. Korzystność stosowania energetyki wiatrowej będzie się
zapewne zwiększała z uwagi na postępujący rozwój technologii (poprawa
sprawności i zmniejszenie kosztów urządzeń), przy jednoczesnym wzroście ceny
wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych (nabycie uprawnień do emisji CO2).
Niestety, nie wszystkie obszary Ziemi posiadają odpowiednie warunki do
pracy typowych siłowni wiatrowych. Dotyczy to również dowolnych regionów, jakie
można wyróżnić w Polsce. Na podstawie wieloletnich obserwacji kierunku
i prędkości wiatru na różnych obszarach naszego kraju, wykonywanych przez
profesjonalne sieci metrologiczne Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej,
tworzona jest i stale aktualizowana tzw. mapa wiatrowa. Stanowi ona pierwszy
krok, jaki musi podjąć inwestor przed wybraniem odpowiedniej lokalizacji dla
elektrowni wiatrowej. Aktualna mapa stref warunków wiatrowych w Polsce została
zamieszczona na rysunku 3 i stanowi mezoskalową rejonizację Polski pod
względem zasobów energii wiatru w ciągu roku w [kWh/m2].
Rysunek nr 3: Mapa stref warunków wiatrowych w Polsce5

Dla jednakowej wysokości 30 m. n. p. g. wydzielono 5 stref o różnych
zasobach energii. Na podstawie zamieszczonej mapy można określić, że około
60% kraju posiada dobre warunki do wykorzystania wiatru w energetyce
5

K. Nalepa, W. Miąskowski, P. Pietkiewicz, J. Piechocki, P. Bogacz, Poradnik małej energetyki
wiatrowej. Olsztyn 2011
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odnawialnej. Przyjmuje się również, że w Polsce dni wietrznych w roku jest ponad
250, oczywiście wartość ta jest zróżnicowana w zależności od danego obszaru.
Jednocześnie należy pamiętać, że prędkość i kierunek wiatru ma wyraźny
charakter roczny, w którym występują przemienne okresy natężenia wiatru.
Na rysunku 4 przedstawiono średnią miesięczną prędkość wiatru z 18 lat dla
Polski. W przypadku Polski na wietrzność w tym położeniu geograficznym ma
wpływ prąd zatokowy Golfstrom, docierający z oceanu Atlantyckiego.
Rysunek nr 4: Średnia miesięczna prędkość wiatru z 18 lat dla Polski6

Inwestycja musi być oczywiście poprzedzona dokładnymi badaniami
w wybranej strefie, uwzględniającymi loklane warunki klimatyczne oraz inne
czynniki wpływające na poziom uzyskiwanej generacji, niezależne od szerokości
geograficznej. Jednym z takich elementów jest zdolność przejmowania oraz
oddawania ciepła przez lądy i morza, wpływająca na tworzenie się i kierunki
przemieszczania mas powietrza.
Innym elementem jest czynnik orograficzny, czyli rzeźba terenu. W lokalnych
pomiarach można dostrzec prawidłowość, w której miejsca położone na większej
wysokości niż otaczające obszary, cechują się większymi średnimi prędkościami
wiatrów. Dodatkowo na prędkość i kierunek wiatru mogą mieć wpływ inne duże
formy geograficzne, takie jak łańcuchy górskie, doliny czy rzeki. Również pokrycie
terenu przez roślinność zmienia siłę wiatru. Przykładowo, duże obszary leśne mają
wpływ na powstanie zawirowań w przemieszczających się masach powietrza,
natomiast tereny pokryte łąkami nie powodują takich zakłóceń.
Na rysunku 5 przedstawiono przykładowy procentowy udziału wiatrów
wiejących z poszczególnych kierunków dla obszaru Polski. Dostrzegalna jest
dominująca rola wiatrów południowo-zachodnich. Wpływ na taki stan rzeczy ma

6

Wiatr…, op. cit.
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zarówno ogólna cyrkulacji atmosfery, w której na półkuli pułnocnej
w umiarkowanych szerokościach geograficznych powsatają układy baryczne
o kierunku przemieszczania się z zachodu na wschód, jak i czynniki astrefowe
jakimi są bliskość Prądu Północnoatlantyckiego i Oceanu Atlantyckiego.
Rysunek nr 5: Przykładowy dla obszaru Polski procentowy udział wiatrów wiejących
z poszczególnych kierunków7

Kluczowe znaczenie w energetyce wiatrowej ma pionowy profil prędkości
wiatru, pozwalający wyznaczyć wydajność energetyczną turbiny. Określa on
prędkość wiatru w funkcji wysokości nad powierzchnią gruntu i w praktyce
wyznacza się go przy pomocy funkcji interpolacyjnej na podstawie pomiarów
w miejscu przyszłej instalacji lub w oparciu o klasy szorstkości terenu. Na rysunku
6 zamieszczono jedną z najczęściej stosowanych funkcji interpolujących.8
Rysunek nr 6: Funkcja interpolująca pionowy rozkład wiatru, gdzie: α – współczynnik
szorstkości terenu, V – prędkość wiatru, h – wysokość9

Pomiar prędkości i kierunku wiatru musi zostać przeprowadzony według
z góry określonych zasad, które mają na celu minimalizację błędów pomiarowych.
Badanie wykonuje się przy pomocy skalibrowanych czujników kierunku i prędkości
wiatru, umieszczonych na maszcie pomiarowym, który nie może być niższy niż
75% wysokości osi wirnika turbiny, na którą projektowana jest farma wiatrowa.
Pomiar prędkości wiatru powinien być przeprowadzony nie mniej niż na dwóch
wysokościach jednocześnie. Ponadto, koniecznym jest prowadzenie rejestracji
temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność, pozwala to określić gęstość powietrza oraz
wrażliwości lokalizacji na występowanie oblodzenia.
7

Ibidem
Ibidem
9
Ibidem
8
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Struktura częstości występowania danej prędkości wiatru może być
przedstawiona w postaci histogramu. W celu uzyskania reprezentatywnego,
w sensie statystycznym, okresu pomiarowego prędkości wiatru, powinien on być
wielokrotnością cyklu rocznego. Dlatego też histogram prędkości wiatru interpoluje
się z użyciem funkcji analitycznych, najczęściej stosując funkcję Weibulla
przedstawioną na rysunku 7.10
Rysunek nr 7: Funkcja Weibulla, gdzie „A” i „k” to parametry decydujące o kształcie
funkcji11

Przykładowy histogram prędkości wiatru z naniesionym rozkładem Weibulla,
z poprawnie dobranymi parametrami „A” i „k” przedstawiony na rysunku 8 pozwala
stwierdzić, że obie te metody oszacują prędkość średnią oraz energię wiatru
na tym samym poziomie.
Rysunek nr 8: Histogram prędkości wiatru oraz rozkładu Weibulla na wysokości
100 m nad poziomem gruntu12

3.2. Energetyka słoneczna
Podstawowym sposobem pozwalającym na przetworzenie energii słonecznej
na energię elektryczną jest wykorzystanie ogniwa fotowoltaicznego PV (ang.
photovoltaic). To w zależności od jego konstrukcji i wykonania osiągane
są pożądane właściwości instalacji PV. Typowe ogniwo fotowoltaiczne jest płytką
półprzewodnikową z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego, w której
podczas procesu produkcji została uformowana bariera potencjału, w postaci
złącza p-n. Sprawność pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego zależy głównie od
rodzaju wykorzystanego materiału półprzewodnikowego i może być określana jako:
 18% – dla krzemu monokrystalicznego,
 13% – dla krzemu polikrystalicznego,
10

Ibidem
Ibidem
12
K. Badyda, Energetyka wiatrowa. Aktualne trendy rozwoju w Polsce, „Energetyka”, Nr 5/2013
11
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 8% – dla ogniw cienkowarstwowych powstających przez napylanie krzemu.
Na przedniej i tylnej stronie płytki zamieszczone są metaliczne połączenia
odprowadzające ładunek elektryczny. W praktyce pojedyncze ogniwa łączy się
szeregowo i mocuje na wspólnej płytce, przez co powstaje moduł fotowoltaiczny.
Jego właściwości elektryczne, takie jak napięcie pracy i moc maksymalna zależą
od wymiarów, liczby ogniw i wcześniej wspomnianego rodzaju materiału
półprzewodnikowego. Należy pamiętać, że panel fotowoltaiczny jest źródłem prądu
stałego i, jeśli ma być wykorzystywany do zasilania urządzeń sieciowych, musi
współpracować z falownikiem.13
W celu opisania zjawisk zachodzących w złączu p-n w ogniwach/modułach
fotowoltaicznych używa się dwudiodowego modelu elektrycznego przedstawionego
na rysunku 9.
Rysunek nr 9: Stałoprądowy zastępczy dwudiodowy model elektryczny.14

Model ten uwzględnia zarówno zjawisko dyfuzji, upływu, jak i rekombinacji.
Wzorzec ten składa się z fotoprądu Iϕ, ze złącza p-n odwzorowanego przez
składową dyfuzyjną ciemnego prąd nasycenia IS1 (dioda D1) i składową
rekombinacyjną ciemnego prądu nasycenia IS2 (dioda D2), oraz rezystancji
pasożytniczych: szeregowej RS i upływu RSH. Pierwsza z nich spowodowana jest
przez straty ładunku elektrycznego na połączeniach między poszczególnymi
warstwami ogniwa PV oraz rezystancję odprowadzenia pokrywających warstwę
okna. Tym samym sprawność ogniwa maleje ze wzrostem RS. Rezystancja upływu
RSH obrazuje drogi upływu wzdłuż krawędzi ogniwa, jak i mikropęknięcia i inne
defekty strukturalne. W ogniwach wysokiej klasy straty mocy powodowane
rezystancją upływu są pomijalnie małe, w porównaniu ze stratami powodowanymi
rezystancją szeregową.
Charakterystyka prądowo-napięciowa dla modelu dwudiodowego, po
uwzględnieniu wszystkich parametrów swobodnych tego modelu można opisać
zależnością z rysunku 10.15

D. Głuchy, D. Kurz, G. Trzmiel, Studying the Impact of Orientation and Roof Pitch on the Operation
of Photovoltaic Roof Tiles. “Przegląd Elektrotechniczny”, Nr 6/2013
14
B. Werner, Model fizyczny cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych II-(III)-VI pracujących
w warunkach naturalnych. Rozprawa doktorska. Wrocław 2010
15
B. Werner, Model…, op. cit.
13
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Rysunek nr 10: Zależności opisująca charakterystykę prądowo-napięciową modelu
dwudiodowego16

Ilość energii elektrycznej generowana przez panel fotowoltaiczny, a tym
samym przez całą instalację, zależy przede wszystkim od promieniowania
słonecznego, które można charakteryzować poprzez:
 gęstość mocy promieniowania słonecznego E [W/m2] – sumę
docierającego
do
odbiornika
promieniowania
bezpośredniego,
rozproszonego oraz odbitego,
 nasłonecznienie H [kWh/m2] – całkowitą energię promieniowania
słonecznego padającego na jednostkę powierzchni w ciągu określonego
czasu (godziny, dnia, miesiąca, roku),
 usłonecznienie h [h] – liczbę godzin, przez które dociera bezpośrednie
promieniowanie słoneczne do powierzchni Ziemi w określonym czasie.
Podczas projektowania instalacji fotowoltaicznych można wykorzystać
informacje o miejscowym poziomie natężenia promieniowania słonecznego,
pochodzące ze stacji meteorologicznych lub opracowań statystycznych. Polska
położona jest w strefie klimatu umiarkowanego oraz posiada geograficznie
skupioną powierzchnię pomiędzy 49 a 54,5 stopniem szerokości geograficznej
północnej. Tym samym wartość nasłonecznienia zawiera się w granicach
970-1074 kWh/m2, a średnia wartość usłonecznienia wynosi ok. 1580 h/rok.
Mapę nasłonecznienia kraju zamieszczono na rysunku nr 11.17
Rysunek nr 11: Mapa nasłonecznienia Polski18

16

Ibidem
Photovoltaic Geographical Information System – Interactive Maps, http://www.eco-energia.pl/
(pobrano 20.07.2015 r.); Statystyka…, op. cit.
18
http://www.eco-energia.pl/index.php/14-baza-wiedzy/18-energia-slonca (pobrano 5.07.2015 r.)
17
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Nasłonecznienie, jak wcześniej wspomniano, w dużym stopniu zależy od
pozycji Słońca na nieboskłonie, co przekłada się na rozpatrywanie średniego
uzysku z instalacji fotowoltaicznych w rocznych interwałach czasowych. Na
rysunku 12 przedstawiono wykres wędrówki Słońca w skali roku dla Poznania (52°
szerokości geograficznej), gdzie s stanowi azymut słoneczny (kąt określający
odchylenie rzutu kierunku bezpośrednich promieni Słońca na powierzchnię Ziemi
od kierunku południowego), a s to kąt położenia Słońca względem powierzchni
horyzontu.
Rysunek nr 12: Wykres wędrówki Słońca dla Poznania (52° szerokości geogr.)19

Na rysunku nr 13 zamieszczono charakterystykę z oprogramowania
monitorującego działanie instalacji o łącznej mocy 105,6 kWp zlokalizowanej
w Bytomiu.
Rysunek nr 13: Przykładowy roczny rozkład produkcji energii elektrycznej dla
generatora fotowoltaicznego w Bytomiu20

19
20

M.T. Sarniak, Podstawy fotowoltaiki. Warszawa 2008
Publicly Available PV System, https://www.sunnyportal.com (pobrano 16.07.2015 r.)
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Kolejnym istotnym elementem jest zależność gęstości mocy promieniowania
słonecznego w ciągu doby od warunków atmosferycznych, panujących danego
dnia. Na rysunku 14 zamieszczono wykresy sporządzone dla wspomnianej
wcześniej instalacji w Bytomiu dla kolejnych 3 dni. Potwierdza on duże znaczenie
zmienności zachmurzenia przy pozyskiwaniu energii źródłami fotowoltaicznymi.
Rysunek nr 14: Uzysk energii z instalacji w Bytomiu w dniach 21-23.07.2015 przy
zmieniających się warunkach pogodowych21

21

Publicly…, op. cit.
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4. Współpraca OZE z magazynami energii
Wyżej zamieszczone informacje, skłaniają do określenia warunków
panujących w Polsce, jako korzystnych dla pozyskiwania energii zarówno ze źródeł
fotowoltaicznych, jak i turbin wiatrowych. Z punktu widzenia pozyskiwania energii
w średnim rocznym zapotrzebowaniu, oba te systemy wzajemnie się uzupełniają.
Dla turbin wiatrowych najlepszym okresem na wytwarzanie energii jest okres
jesienno-zimowy, w którym występuje najwięcej dni wietrznych. We wspomnianym
okresie system fotowoltaiczny osiąga minimum wydajności z uwagi na ograniczoną
liczbę dni słonecznych. Sytuacja diametralnie się zmienia w porze letniej,
kiedy duże nasłonecznienie powoduje pracę systemu fotowoltaicznego
w najkorzystniejszych warunkach, a tym samym z maksymalną wydajnością.
Oczywiście dobór odpowiedniego stosunku mocy zainstalowanej turbin
wiatrowych i fotowoltaiki wymaga wcześniejszej analizy położenia geograficznego
oraz warunków lokalnych. Znacznie większym problemem jest sprostanie
chwilowemu zapotrzebowaniu na energię, które jest zmienne w czasie. Turbiny
wiatrowe nie emitują zanieczyszczeń i zwalniają użytkowników z kosztów paliwa,
lecz posiadają bardzo niestabilną i nieprzewidywalną charakterystykę pracy
(zależną od wiatru). Podobnie uzysk energii elektrycznej z fotowoltaiki silnie
zależy od warunków atmosferycznych, a do tego występuje tylko w godzinach
dziennych według charakterystyki dobowej. Wszystkie te elementy stwarzają
konieczność współpracy wspomnianych OZE z zasobnikami energii. Obecnie
najbardziej efektywną formą jest współpraca systemu hybrydowego (połączenie
fotowoltaiki z turbinami wiatrowymi) z akumulatorami elektrochemicznymi, głównie
kwasowo-ołowiowymi i niklowo-kadmowymi. Rozwiązania tego rodzaju są obecnie
intensywnie rozwijane, z wyraźnym nastawieniem na redukcję kosztów systemów
gromadzenia energii. Niestety, nie zapobiegają one skutkom gwałtownych zmian
obciążenia, do minimalizacji których konieczne są magazyny mogące w krótkim
czasie gromadzić lub oddawać duże ilości energii. W tym obszarze bardzo dobrze
sprawdzają się superkondensatory.
Superkondensatory zaliczane są do grupy urządzeń elektrochemicznych,
choć mechanizm magazynowania energii w tym elemencie nie ma związku
z występowaniem reakcji chemicznej. Dzięki temu, proces ten osiąga setki tysięcy
cykli ładowania i rozładowania, a samo urządzenie, w odróżnieniu od akumulatora,
jest elementem o dużej gęstości mocy. Obecnie producenci superkondensatorów
dają gwarancję na milion cykli lub 20 lat eksploatacji.
Choć, w porównaniu do akumulatora elektrochemicznego, nie magazynuje
on tak wielkiej energii, to jest zdolny do jej bardzo szybkiego akumulowania
i uwalniania. Niewielki czas podtrzymania zasilania dopasowanego do obciążenia
przez superkondensator pozwala na jego postrzeganie jako komponentu
zasobnego w moc. W takim uszeregowaniu akumulator z jego właściwościami
przedstawić można jako element zasobny w energię. Takie uproszczenie
daje podstawy do łączenia tych elementów razem. Skutkiem takiej integracji jest
stworzenie taniego systemu o dużej energii, stosunkowo niewielkiej wadze,
wysokiej sprawności, dużej wydajności prądowej, stabilnych i powtarzalnych
cyklach oraz dobrych właściwościach nawet w niskich temperaturach.22
22

W. Grzesiak, T. Maj, E. Radziemska, Supercapacitors in stand-alone PV systems with instaneous
high output energy pulses, Power Electronics and Motion Control Conference. Poznań 2008
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5. Podsumowanie
Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga podjęcia
szybkich i zdecydowanych działań. Uwzględniając starzejące się i szkodliwe dla
środowiska naturalnego tradycyjne elektrownie, najlepszym krokiem wydają się
być inwestycje w odnawialne źródła energii. Produkcja energii z OZE wpisuje się
w politykę UE, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek produkcji
energii ze źródeł odnawialnych. Udział w produkcji energii odnawialnej
w 2020 r. powinien wynosić 20%.
Polska, ze względu na swoją lokalizację, posiada dobre warunki zarówno dla
pozyskiwania energii z wiatru, jak i z promieniowania słonecznego. Niestety,
potencjał ten wykorzystywany jest zaledwie w kilku procentach. Wynika to przede
wszystkim z niedogodności, jakie niesie ze sobą stosowanie OZE. W przypadku
turbin wiatrowych duża zależność pracy od prędkości wiatru powoduje
konieczność zwiększenia rezerw mocy w innych źródłach, utrudnia prowadzenie
ruchu w systemie elektroenergetycznym oraz wywołuje trudności w planowaniu
bilansu mocy i energii. Podobnie praca źródeł fotowoltaicznych jest w dużej mierze
uzależniona od pogody. Zauważalna jest jednak korelacja między tymi źródłami.
Ich charakterystyki pracy w znacznym stopniu uzupełniają się, a tym samym
korzystnym będzie stosowanie układów fotowoltaiki współpracujących z zespołami
turbin wiatrowych.
Wydajność takiego układu można zwiększyć poprzez uzupełnienie go
o magazyny energii, złożone z akumulatorów, będących zasobnikami energii
i superkondensatorów zasobnych w moc. Przewiduje się, że instalacje tego typu
w przyszłości stanowić będą przeciwwagę dla monopolistycznych aspiracji
dystrybutorów energii elektrycznej.
Streszczenie
W pracy przedstawiono możliwości pozyskiwania energii elektrycznej za
pomocą odnawialnych źródeł energii. Uwzględniono ich charakterystykę pracy oraz
możliwości wykorzystania ze względu na lokalne warunki. Podjęto problematykę
współpracy wybranych odnawialnych źródeł energii z różnymi magazynami energii
dla osiągnięcia najlepszej sprawności układu. Podjęta tematyka w efekcie
przyczynić się może do szerszego stosowania OZE, a tym samym zwiększenia
udziału „ekologicznej” energii w rynku.
Summary
The paper presents the potential to obtain electricity using renewable energy
sources. They take into account the characteristics of their work and the possibility
to use due to local conditions. In the paper highlighted the problem of cooperation
of selected renewable energy sources with different type of energy storage in order
to achieve the best efficiency of the system. Undertaken subject in effect may
contribute to the increased use of renewable energy sources and thus increase the
share of „green” energy in the market.
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Grzegorz TRZMIEL, Damian GŁUCHY, Dariusz KURZ
Politechnika Poznańska
CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ BIOMASY W POLSCE
1. Wstęp
Gwałtowny rozwój przemysłu, oprócz korzyści w postaci podniesienia
poziomu życia, spowodował także wzrost zanieczyszczenia powietrza. Wynika ono
przede wszystkim ze stale rosnącego zapotrzebowania na energię cieplną
i elektryczną. Obecny system wykorzystuje do produkcji energii paliwa kopalne,
które generują olbrzymie ilości zanieczyszczeń i pyłów. Wszystkie te toksyczne
związki spowodowały zmiany klimatyczne, które można zahamować i ograniczyć,
rozwijając produkcję energii z odnawialnych źródeł. W Polsce biomasa posiada
największy udział w wytwarzaniu energii, spośród wszystkich dostępnych
odnawialnych źródeł. Słoma i drewno są najbardziej popularne wśród całej
biomasy ze względu na łatwość ich pozyskania i obróbki. Najprostszym sposobem
ich przetworzenia na energię jest spalenie, lecz istnieją również inne formy
konwersji biomasy stałej, które prowadzą do tego samego efektu, czyli uzysku
energii. Dzięki rozwijającej się technologii, biomasa może być wykorzystywana do
produkcji paliw w transporcie, obniżając ich koszty i powodując zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych. Korzyści z biomasy mają także swój udział w redukcji
bezrobocia i rozwoju rolnictwa poprzez wykorzystanie gorszych jakościowo gleb
pod uprawę roślin energetycznych.
Odnawialne źródła energii w Polsce są w fazie rozwoju, w porównaniu do
innych państw udział „czystej energii” w całkowitym bilansie jest niewielki.
W związku z wprowadzeniem ekologicznej polityki państwa, wdraża się nowe
technologie. Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej i dopłatom do
produkcji energii z odnawialnych źródeł, liczba inwestycji ciągle rośnie.
Biomasa to jeden z intensywniej rozwijanych rodzajów OZE w ostatnich
latach, pomimo że jest najstarszym źródłem pozyskiwania energii przez człowieka.
Jeszcze 125 lat temu 90% potrzeb energetycznych ludzkości pokrywało drewno.
Jednak kiedy następował nagły rozwój przemysłu, ludzie sięgnęli po takie paliwa
jak ropa, gaz, czy węgiel. Niestety, wykorzystywanie tych surowców negatywnie
wpływa na środowisko i prowadzi do pogłębiających się zmian klimatycznych, które
okazują się szkodliwe dla środowiska naturalnego. W efekcie wzrasta popularność
Odnawialnych Źródeł Energii, które są nieszkodliwe dla środowiska, przy
jednoczesnej niewyczerpalności. To właśnie ta cecha odróżnia je od źródeł
konwencjonalnych, których światowe zasoby prędzej czy później zostaną
całkowicie wyeksploatowane. Ocenia się, że najdłużej będzie można korzystać ze
złóż węgla, bo jeszcze przez prawie 210 lat, o wiele krócej – ponad 60 lat – trwać
będzie eksploatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na jakieś 35-45
lat. Perspektywa wyczerpania się tych wszystkich surowców, jak również duże
szkody powodowane w środowisku przez ich wykorzystywanie, sprawiają, że
ludzie już teraz poszukują alternatywnych rozwiązań. 1

1

W. Lewandowski, Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Warszawa 2002
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2. Charakterystyka biomasy
2.1. Podstawowe właściwości biomasy
Jedną z alternatyw jest właśnie biomasa, która według dyrektywy Unii
Europejskiej jest podatna na rozkład biologiczny, frakcje produktów, odpady
i pozostałości z przemysłu rolnego – substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, leśnictwa i związanych z nim innych sektorów gospodarki, jak
również reaktywne na rozkład biologiczny części odpadów przemysłowych,
miejskich i pochodzących z gospodarstw domowych. Definicja biomasy, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra gospodarki z 9 grudnia 2004 roku, kojarzy się również
ze stałymi lub ciekłymi substancjami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
które ulegają biodegradacji, pochodzą z odpadów i pozostałości po produkcji rolnej
oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty. Biomasa
to najstarsze i współcześnie najszerzej wykorzystywane odnawialne źródło energii
na świecie. Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak
i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi
materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
ulegające biodegradacji, są to głównie pozostałości i odpady, które nie nadają się
już do innych celów. Niektóre jej formy są jednak celem, a nie efektem ubocznym
produkcji. W celu pozyskiwania biomasy specjalnie uprawia się pewne rośliny –
przykładem jest wierzba wiciowa, trzcina pospolita, rdest oraz miskant. Do upraw
energetycznych wspaniale nadają się rośliny charakteryzujące się dużym
przyrostem masowym rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi, ponieważ
mogą być hodowane nieużytkach oraz na ziemiach gorszych klasowo, które nie
nadają się do upraw rolnych. Biomasa tworzy się w procesie fotosyntezy, która
przebiega pod wpływem promieniowania słonecznego (hv) i ta energia słoneczna
akumulowana jest w biomasie producentów, którymi początkowo są organizmy
roślinne. Następnie biomasa jest pochłaniana przez konsumentów i tak tworzą oni
swoją biomasę kosztem biomasy producentów.
W wyniku reakcji fotosyntezy, w której woda podlega rozkładowi za pomocą
energii promieniowania słonecznego, następuje akumulowanie 470 kJ energii
chemicznej w węglowodanach syntezowanych jednego mola dwutlenku węgla.
Biomasa występuje w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym.
Na przykład, przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów tam,
gdzie następuje rozkład odpadów organicznych, występuje biogaz będący
mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Zwany on jest czasami gazem
błotnym, a powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych.
Bardzo istotny jest fakt, że, wykorzystując będący jednym z gazów cieplarnianych
metan, zapobiega się jego emisji do atmosfery. Im mniej zaś w atmosferze gazów
cieplarnianych, tym mniejsze natężenie efektu cieplarnianego, tym mniej
związanych z globalnym ociepleniem niekorzystnych zmian klimatycznych.
Natomiast postać ciekłą stanowią między innymi alkohole produkowane z roślin
o dużej zawartości cukru oraz biodiesel produkowany z roślin oleistych. W wyniku
procesu fermentacji, hydrolizy lub pirolizy, na przykład trzciny cukrowej, czy też
kukurydzy, otrzymuje się etanol i metanol, czyli biopaliwa, które mogą być
następnie dodawane do paliw tradycyjnych.2
2

Biomasa, Strona Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, http://www.biomasa.org (pobrano 4.07.
2015 r.)
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2.2. Parametry eksploatacyjne biomasy
Wartość energetyczna (opałowa) stanowi jeden z najważniejszych
parametrów termofizycznych biopaliw. Waha się od 6 do 8 MJ/kg dla biopaliw
o wilgotności 50-60%, przez 15-17 MJ/kg dla biopaliw podsuszonych do stanu
powietrzno-suchego, których wilgotność wynosi 10-20%, aż do 20 MJ/kg dla
biopaliw całkowicie wysuszonych. Jest niższa od wartości opałowej węgla (1,5 tony
podsuszonego drewna bądź słomy ma taką wartość energetyczną jak tona węgla
o przeciętnej wartości opałowej) i znacznie niższa od wartości opałowej gazu
ziemnego czy też oleju opałowego, co zestawiono w tabeli 1.
Tabela nr 1: Wartość opałowa w zależności od rodzaju paliwa3
Paliwo
Gaz propan-butan
Lekki olej opałowy
Ciężki olej opałowy
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Koks
Drewno opałowe suche

Wartość opałowa
[MJ/kg]
45
42
40
25-27
9-13
25
19-20

Wartość energetyczna biopaliwa stałego rośnie wraz ze spadkiem wilgotności,
im bardziej suche biopaliwo, tym mniej energii potrzeba do odparowania wody
w procesie spalania i tym efektywniejszy jest proces energetyczny. Wilgotność
wpływa także na zawartość popiołu w paliwie, którego w procesie spalania
jest znacznie mniej, niż przy spalaniu konwencjonalnych paliw. Na rysunku
1 przedstawiono kilka przykładów biomasy oraz porównano wartości wilgotności
i zawartość popiołu w każdym z nich. Zboża: owies, pszenica i jęczmień mają
bardzo zbliżone wartości do siebie, wilgotność 10,5-11%, a zawartość popiołu
2-3%. Wartość opałowa paliwa zawiera ciepło pochodzące ze spalania paliwa oraz
ciepło z parowania wody uwolnionej w czasie spalania i powstałej z wodoru
zawartego w paliwie (wilgoci higroskopijnej). O wartości energetycznej drewna
decyduje jego wilgotność i gęstość, mniejszą rolę odgrywa zaś rodzaj drewna oraz
sposób jego przygotowania. Wartość opałowa słomy zależy w głównej mierze od
jej wilgotności. Zbyt wilgotna słoma ma nie tylko mniejszą wartość energetyczną,
lecz powoduje także dużo większą emisję zanieczyszczeń podczas spalania.
Dlatego ustalono normy, określające maksymalną dopuszczalną wilgotność słomy.
Choć normy te są różne dla różnych urządzeń, najczęściej przyjmuje się,
że wilgotność słomy powinna utrzymywać się w granicach 18-24% w zależności od
zastosowanej metody spalania.4
Wybrane, najważniejsze zdaniem autorów w praktyce, właściwości biopaliw
stałych zaprezentowano w tabeli 2. Zestawiono je w porównaniu z węglem
kamiennym.
R. Gajewski, Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne, „Czysta Energia”
2011, nr 1; L. Janowicz, Biomasa w Polsce, „Energetyka i Ekologia” 2006, nr 6; B. ŁapczyńskaKordon, J. Mółka, Właściwości energetyczne wybranych gatunków biomasy, „Inżynieria Rolnicza”
2011, nr 6
4
P. Gardziuk, Biopaliwa. Warszawa 2003
3
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Rysunek nr 1: Zawartość popiołu różnych rodzajów biomasy w zależności od
wilgotności5

Wilgotność, popiół [%]

12
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popiół
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8
6
4
2
0
owies
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jęczmień

otręby

słoma

buk

Rodzaj biomasy
Tabela nr 2: Właściwości biopaliw stałych na tle węgla kamiennego6
Biopaliwo
zrębki
pelety
słoma żółta
słoma szara
drewno
kawałkowe
kora
drewno-buk
zboże
węgiel
kamienny

20-60
7-12
10-20
10-20

Wartość
energetyczna
[MJ/kg]
6-16
16,5-17,5
14,3
15,2

20-30
55-65
8,3
10-11
2-10

Wilgotność
[%]

150-400
650-700
90-165
90-165

Zawartość
popiołu
[%]
0,6-1,5
0,4-1,0
5,0
7,0

11-20

380-640

0,6-1,5

18,5-20
20,5
15,6-16,6
25-27

250-350
1000-1500

1-3
5
2-3
22

Gęstość
[kg/m3]

Wilgotność paliwa ma znaczenie nie tylko jako czynnik decydujący o wartości
opałowej i emisji zanieczyszczeń, jest również istotna z uwagi na zastosowaną
technologię spalania, transport, magazynowanie, automatyzację podawania do
kotła i warunki jego eksploatacji. Z tych wszystkich względów ważne są także takie
parametry biopaliw, jak gęstość usypowa czy zawartość popiołu. Gęstość usypowa
biomasy jest znacznie niższa od gęstości usypowej węgla, co podnosi
wydatki związane z transportem i sprawia, że powierzchnia przeznaczona
do magazynowania biomasy musi być większa, niż w przypadku węgla. Biomasę –
zwłaszcza drzewną – cechuje także znacznie niższa, w porównaniu z węglem,
zawartość popiołu, co w odróżnieniu od niskiej gęstości jest sporą zaletą paliw
biomasowych. Jeśli podczas spalania biomasy powstaje większa niż zazwyczaj,
przekraczająca zakres 0,4-12,5% ilość popiołu, świadczy to o obecności
5
6

B. Łapczyńska-Kordon, J. Mółka, Właściwości..., op. cit.
Biomasa, op. cit.
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zanieczyszczeń. Dowodem na obecność zanieczyszczeń obojętnych może być
przykładowo większa zawartość krzemionki w popiele. Niezawierający szkodliwych
substancji popiół, pochodzący ze spalania biomasy, nadaje się do wykorzystania
w charakterze nawozu mineralnego. W tabeli 2 przedstawiono również zawartość
popiołu w węglu kamiennym, którego w porównaniu do popiołu ze zrębków jest
20 razy więcej. Nie tylko zawartość, lecz także skład popiołu jest inny w przypadku
biomasy i inny w przypadku węgla. Podczas, gdy główne składniki popiołu z węgla
kamiennego to dwutlenek glinu, dwutlenek krzemu i trójtlenek żelaza, w popiele
powstającym podczas spalania biomasy, poza dwutlenkiem krzemu, występują
głównie tlenki: wapnia i potasu. To właśnie skład chemiczny, a konkretnie
obecność łatwotopliwych tlenków metali alkaicznych sprawia, że popiół z biomasy
topi się zazwyczaj w o wiele niższych temperaturach, niż popiół z węgla. Popiół
z biomasy jest nieraz płynny już w temperaturze 800ºC. Warto o tym pamiętać,
gdyż obniżony próg topliwości może być jedną z przyczyn powstawania osadu
pokrywającego powierzchnie grzewcze kotłów. 7
2.3. Zalety i wady biomasy
Rozpatrzone wcześniej właściwości i parametry pozwalają wyodrębnić zalety
i wady wykorzystania biomasy w Polsce.
Do zalet należą:8
 zerowy bilans emisji dwutlenku węgla CO2, który krąży w układzie
zamkniętym,
 niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO 2),
tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO),
 zapobieganie marnotrawstwu nadwyżek żywności,
 zagospodarowanie odpadów z produkcji w przemyśle leśnym i rolnym,
 utylizacja odpadów komunalnych poprzez produkcję biogazu, przez co
dodatkowo woń rozkładających się na wysypisku opadów traci na
intensywności, a stan środowiska naturalnego w pobliżu wysypiska ulega
znacznej poprawie,
 bardziej niezawodny (spokojny) charakter biomasy, niż np. energii wiatru
czy Słońca,
 możliwość magazynowania i wykorzystywania biomasy w zależności od
potrzeb,
 mniejsze zagrożenia dla środowiska podczas transportu i magazynowania
biomasy, niż w przypadku ropy naftowej bądź gazu ziemnego,
 wykorzystanie biomasy z terenów leśnych i z pastwisk, co zmniejsza
ryzyko pożaru,
 możliwość zagospodarowania nieużytków rolnych i rekultywacji terenów
poprzemysłowych,
 wspomaganie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, co ma także pozytywne
skutki społeczne, gdyż wzrastający popyt na produkty rolne przyczynia się
do powstawania koniunktury i do tworzenia nowych miejsc stałej pracy,
zwłaszcza na wsi,
7
8

L. Janowicz, Biomasa..., op. cit.
Biomasa, op. cit.; L. Janowicz, Biomasa..., op. cit.; O. Kujawski, Przegląd technologii produkcji
biogazu, „Czysta Energia” 2005; B. Łapczyńska-Kordon, J. Mółka, Właściwości..., op. cit.
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zwiększenie inwestycji na aktywa trwałe rozwoju rolnictwa,
wzrost zamożności rolników zajmujących się produkcją biomasy,
poprawa wydajności i efektywności produkcji rolnej,
pewna dostawa surowca z kraju, łatwa dostępność, dystrybucja krajowa
(lokalna), w przeciwieństwie do importu ropy i gazu,
 decentralizacja produkcji energii (bezpieczeństwo energetyczne),
 rozwój technologii przetwarzania biomasy.
Do wad zaliczyć można:9
 możliwość emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji biomasy,
 ryzyko wprowadzenia monokultury w uprawie roślin,
 wydzielanie tlenków azotu (NOx) podczas spalania każdych paliw, także
biopaliw,
 powstawanie związków o toksycznym i rakotwórczym działaniu podczas
spalania biomasy zawierającej pestycydy, tworzywa sztuczne lub związki
chloropochodne,
 wzrost cen żywności, spowodowany zainteresowaniem przemysłu
energetycznego produktami rolnymi,
 wycinanie lasów w celu uzyskania pól do uprawy roślin energetycznych,
 stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport,
magazynowanie i dozowanie,
 szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający przygotowanie do
wykorzystania w celach energetycznych.
2.3. Potencjał i rodzaje biomasy w Polsce
Jak już wcześniej wspomniano, biomasa występuje w trzech stanach
skupienia, co jest zależne od metod jej konwersji. W tabeli 3 pokazano możliwości
energetyczne oraz dokładny podział biomasy wraz z przykładami.
Tabela nr 3: Energetyczne możliwości wykorzystania biomasy10
Biomasa
Biopaliwa stałe

Biopaliwa gazowe

- odpady z produkcji
zwierzęcej,
- odwodnione osady
ściekowe,
- drewno opałowe, jak
również kora, ścinki, trociny,
zrębki i wióry,
- pozostałości po płodach
rolnych: słoma, łęty, siano,
- rośliny energetyczne
trawiaste i drzewiaste,

- biogaz rolniczy pochodzący
z fermentacji gnojownicy,
- biogaz z fermentacji
osadów ściekowych oraz
odpadów przetwórstwa
spożywczego,
- gaz wysypiskowy
pochodzący z fermentacji
odpadów komunalnych,

Biopaliwa ciekłe

- biodiesel,
- etanol, metanol,
- oleje po smażeniu z
placówek gastronomicznych,
- biooleje,

Biomasa, op. cit.; L. Janowicz, Biomasa..., op. cit., O. Kujawski, Przegląd..., op. cit., B. ŁapczyńskaKordon, J. Mółka, Właściwości..., op. cit.
10
H. Wojciechowski, Układy kogeneracyjne z organicznym obiegiem Rankinea wykorzystujące
biomasę; Wrocław 2004
9
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Ogólnie potencjał biomasy można oszacować, biorąc pod uwagę potencjał
teoretyczny, ekonomiczny oraz techniczny. Teoretyczna wielkość zasobów
biomasy to wielkość, która nie posiada żadnego znaczenia praktycznego,
ponieważ podaje jedynie wielkość surowca. Potencjał ekonomiczny stanowi część
potencjału technicznego i ma określoną wartość. Natomiast potencjał techniczny
pokazuje, ile biomasy można przeznaczyć na cele energetyczne, biorąc pod
uwagę techniczne możliwości pozyskania biomasy z produkcji leśnej, przyjętego
schematu gospodarki rolnej oraz zmian w technologiach hodowli roślin
energetycznych. Można wyodrębnić także potencjał rynkowy biomasy, który
odzwierciedla faktyczną ilość surowca u producentów lub w magazynach
i składach.11 W Polsce następuje coraz większy proces degradacji gleby oraz
zwiększania powierzchni nieużytków. W 2002 roku było około 3 miliony hektarów
ziemi, które nie nadawały się do produkcji rolnej na cele spożywcze. Biorąc pod
uwagę warunki klimatyczne Polski, między innymi rozkład opadów w ciągu roku
oraz długość dnia okresu wegetacyjnego, można wykorzystać te grunty pod
plantacje energetyczne. Szacuje się, że rocznie można pozyskać z takiego
obszaru ponad 420 PJ energii pierwotnej, zakładając, że średni plon z hektara
wyniesie 8 ton suchego produktu. Kolejnym przykładem jest słoma oraz inne
pozostałości po płodach rolnych, których nadwyżki występowały już od 1990 roku.
Obecnie szacuje się, że nadwyżka ta wynosi 11,8 mln. ton, co w przeliczeniu na
energię pierwotną daje około 195 PJ. Drewno i jego odpady pochodzące z lasów
i sadów to kolejne 8,08 mln. ton, a drewno odpadowe z przemysłu przetwórczego
4 mln ton.12 Łąki w Polsce zajmują 2,6 mln. ha, z czego 10% jest nie
zagospodarowywana i z tej powierzchni można uzyskać 1,1 mln. ton suchego
siana. Osady ściekowe z przemysłu celulozowo-papierniczego, spożywczego oraz
miejskich odpadów komunalnych mogą dostarczyć 6 mln. ton. Łącznie zatem,
wykorzystując w 100% wszystkie te przykłady, uzysk wyniesie 51 mln. ton
biomasy, co w przeliczeniu na energię pierwotną daje 892,5 PJ, co pozwoliłoby
zaoszczędzić 27-33 mln. ton węgla kamiennego. Jak widać, potencjał biomasy
w Polsce jest duży, ale niestety wykorzystywany zaledwie w kilkunastu
procentach.13 Przyjmując, że cały potencjał biomasy w Polsce udałoby się
wykorzystać w 100%, to zapotrzebowanie na energię pierwotną z węgla
kamiennego spadnie o 50%, natomiast w przypadku samego węgla brunatnego
całkowicie je zastąpi.14
3. Udział biomasy w odnawialnych źródłach energii w Polsce
Już od 2004 roku następował w Polsce wzrost wykorzystania energii
z odnawialnych źródeł, ale wskaźnik udziału nie wzrastał, ponieważ więcej
inwestycji opierało się na paliwach kopalnych, z których uzyskiwano duże moce
wytwórcze. W 2006 roku nastąpił systematyczny wzrost wskaźnika udziału
odnawialnych źródeł w pierwotnym pozyskaniu energii i ta z 6,1% zwiększyła się
do 10,2% w 2010. W 2010 roku łączny udział biomasy w bilansie nośników energii
R. Gajewski, Potencjał..., op. cit.
M. Duda, Potencjał i wykorzystanie biomasy w Polsce, Strona Projektu Kół Naukowych PW i SGGW,
http://eas.itc.pw.edu.pl/?p=139, (pobrano 22.06.2015 r.)
13
M. Duda, Potencja..., op. cit.
14
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Strona Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.
pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf (pobrano 15.06.2015 r.)
11
12
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odnawialnej wynosił 93,7%, co świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu biomasy
w odnawialnych źródłach w Polsce, co pokazano w tabeli 4.
Tabela nr 4: Procentowy udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu
energii ze źródeł odnawialnych w 2010 roku15
Nośnik

Udział [%]

Biomasa stała
Biopaliwa ciekłe
Energia wody
Energia wiatry
Biogaz
Pompy ciepła
Energia geotermalna
Odpady komunalne
Energia słoneczna
Inne

85,35
6,65
3,65
2,08
1,67
0,31
0,20
0,04
0,03
0,02

Udział biomasy w odnawialnych źródłach energii w Polsce w 2013 roku
zilustrowano na rys. 2, zaś na rys.3 przedstawiono analogiczny diagram dla Unii
Europejskiej. Jak widać z rysunków 2 oraz 3, łączny udział biomasy w bilansie
nośników energii odnawialnej w 2013 roku nadal przekracza w Polsce 90%, zaś
w Unii Europejskiej wskaźnik ten przekracza nieznacznie 60%.
Rysunek nr 2: Udział nośników energii odnawialnej (OZE) w łącznym pozyskaniu
energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2013 roku w Polsce16

L. Janowicz, Biomasa..., op. cit., Praca zbiorowa, Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz
z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich
rozwiązań. Koszalin 2012; E. Szekalska, GUS: polskie OZE to głównie biomasa leśna, Strona
internetowego dziennika Teraz Środowisko, http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/GUS-polskieOZE-glownie-biomasa-lesna-999.html (pobrano 7.07.2015 r.)
16
E. Szekalska, GUS: polskie..., op. cit.
15
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Rysunek nr 3: Udział nośników energii odnawialnej (OZE) w łącznym pozyskaniu
energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2013 roku w Unii Europejskiej 17

Znaczenie biomasy w odnawialnych źródłach energii będzie nadal wzrastać,
gdyż:
 wzrasta bezpieczeństwo energetyczne Polski,
 następuje redukcja emisji CO2 z sektora energetycznego,
 powstaje więcej nowych miejsc pracy,
 rozwijają się regiony, w których gleby są zubożałe, a nadają się do hodowli
roślin energetycznych.
Od roku 2004 system wsparcia spowodował, że większość energii
elektrycznej wytwarzanej z biomasy koncentruje się głównie w ramach
współspalania biomasy z węglem w elektrowniach zawodowych. Elektrownie
skorzystały na tym, że niewielkie zmiany w konstrukcji kotła powodują,
że przedsięwzięcie kwalifikuje się do uzyskania dodatkowych przychodów
pochodzących z handlu zielonymi certyfikatami. Budowa nowej instalacji jest
zupełnie innym, trudniejszym
w wykonaniu i bardzo kosztownym
przedsięwzięciem, niż przystosowanie kotłów węglowych do spalania w nich węgla
z domieszką biomasy. Od 2004 do 2010 roku produkcja energii elektrycznej
z biomasy współspalanej wzrosła o około 5000 GWh (z 620 GWh do 5600 GWh),
zaś produkcja z samej biomasy bez kogeneracji w tym samym okresie wzrosła
o zaledwie 165 GWh (z 147 GWh do 312 GWh).18 Obecnie tendencja ta jest
bardzo podobna, ponad 98% biomasy do wytwarzania energii jest współspalana
wraz z węglem w elektrowniach i elektrociepłowniach. W najbliższych latach
prognozuje się szybsze przyrosty udziałów biomasy w produkcji energii
elektrycznej.
4. Algi jako biopaliwa trzeciej generacji
Biopaliwa pierwszej generacji powstają w procesach biochemicznych.
Fermentacja alkoholowa, która jest procesem rozkładu węglowodanów, zachodzi
po dodaniu drożdży do takich surowców jak ziemniaki, pszenica, zborze,
17
18

E. Szekalska, GUS: polskie..., op. cit.
W. Lewandowski, Proekologiczne..., op. cit., źródła energii odnawialnej. Warszawa 2002
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kukurydza, winogrona czy buraki cukrowe i zapewnieniu temu materiałowi
warunków beztlenowych. Produktem tego rodzaju fermentacji jest alkohol.
W procesie fermentacji alkoholowej powstaje najpopularniejsze płynne biopaliwo –
bioetanol, stanowiący 90% wszystkich stosowanych biopaliw ciekłych. Bioetanol
wykorzystuje się najczęściej jako domieszkę do benzyny i stanowi około 5% składu
paliwa, jest również stosowany jako samodzielne paliwo do specjalnych silników. 19
Biopaliwa drugiej generacji powstają w procesie pirolizy będącej wstępem do
procesów spalania i gazyfikacji. Piroliza to technologia, która w porównaniu ze
spalaniem i gazyfikacją znajduje się dopiero we wczesnym stadium rozwoju,
dlatego może być procesem samodzielnym. Jej produktem jest ciekłe biopaliwo
zwane bioolejem lub olejem pirolitycznym, będące mieszaniną złożoną
z utlenionych węglowodorów. Zaletą pirolizy jest większa, niż w przypadku
spalania i gazyfikacji, łatwość transportowania produktu wyjściowego, co pozwala
znacznie ograniczyć koszty transportu. Piroliza jest złożonym procesem,
a właściwości jej produktu zależą od wysokości temperatury, od tego, jak długo
poddawano materiał jej działaniu, od obecności wody, tlenu i gazów, a także
od cech poddanego pirolizie surowca. Produktem procesu estryfikacji jest
Biodiesel, który stanowić mogą estry metylowe oleju rzepakowego, estry metylowe
i etylowe wyższych kwasów tłuszczowych oraz innych roślin oleistych,
otrzymywany jest w wyniku procesu tłoczenia na zimno, ekstrakcji
i transestyfikacji.20
Surowce pierwszej generacji, z których wytwarza się biopaliwa, stanowią dużą
konkurencję dla żywności, dlatego najlepszym rozwiązaniem do produkcji biodiesla
są produkty celulozowe, takie jak drewno, słoma, wieloletnie trawy czy odpadki
przemysłu drzewnego. Paliwa wytwarzane z tych surowców nazywane są
biopaliwami drugiej generacji. Ich główną zaletą jest możliwość wykorzystania całej
rośliny (łodygi, liści, łupin), a nie tylko ziarna, które wykorzystane jest do produkcji
pożywienia.21
Algi oraz mikroalgi to eukariotyczne fotosyntetyzujące mikroorganizmy, które
szybko rosną, znoszą ostre warunki hodowli, posiadają prostą budowę
komórkową. Nazywane są surowcami trzeciej generacji. Są grupą organizmów
plechowych, najczęściej samożywnych, żyjących w środowisku wodnym lub
miejscach wilgotnych. Ciało alg stanowi jednorodna lub zbudowana z mało
zróżnicowanych komórek plecha, wielkości od kilku mikrometrów do kilku metrów,
mogąca przybierać kształt przypominający liście lub łodygi. Algi są najbardziej
rozpowszechnionymi organizmami na kuli ziemskiej. Szacuje się, że liczba ich
gatunków sięga nawet 10 mln. Glony do swojego rozwoju oprócz światła
i substancji odżywczych potrzebują duże ilości CO 2, z którego zagospodarowaniem
ma trudności przemysł i energetyka. Algi charakteryzują się dużą zawartością
lipidów w komórce, wynoszącą około 80%. Paliwo uzyskane z alg jest przyjazne
środowisku, gdyż jest nietoksyczne i biodegradowalne. Algi do wzrostu potrzebują
dwutlenku węgla, a pochłaniając go uwalniają tlen, natomiast w środowisku
A. Roszkowski, Perspektywy wykorzystania biomasy jako źródła paliw silnikowych, Strona PAN –
Oddział w Lublinie, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol5/Roszkowski.pdf (pobrano
29.06.2015 r.)
20
K. Bajdor, K. Biernat, Biopaliwa jako alternatywne nośniki energii w silnikach spalinowych,
klasyfikacja i perspektywy rozwoju, „Archiwum Motoryzacji” 2011, nr 1
21
O. Kujawski, Przegląd..., op. cit.
19
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bezsiarkowym uwalniają wodór. Doskonałym źródłem dwutlenku węgla może być
przykładowo działająca elektrownia konwencjonalna, po spaleniu paliwa dwutlenek
węgla trafia do zbiornika z algami, gdzie służy im do wzrostu. Algi mogą być
hodowane na glebach zanieczyszczonych przy samych elektrowniach, gdyż gleby
te nie nadają się już do produkcji spożywczej. Tona glonów może zaabsorbować
od 1,5 do 2 ton dwutlenku węgla. Dzięki temu jednocześnie przy produkcji biomasy
z alg oczyszcza się powietrze. Algi w czasie wzrostu przerabiają również inne
substancje wyrzucane do atmosfery, między innymi fosforany czy azotany. Innymi
przykładami miejsc o dobrych warunkach do hodowli mogą być: 22
 chlewy lub fermy drobiu, gdzie algi mogłyby w ten sposób pożytecznie
„zajmować się” odzyskiwaniem azotanów i fosforanów, obecnych tam
w wielkiej ilości, a przecież w dużym stopniu zanieczyszczających
środowisko naturalne,
 tereny przy oczyszczalniach ścieków, gdyż do ich hodowli można stosować
ścieki komunalne,
 zanieczyszczona woda, którą przy okazji wzrostu oczyszczają.
Biomasa alg powstaje w procesie fotosyntezy, w wyniku której z CO 2 i wody
powstają węglowodany. Fotosynteza jest procesem biochemicznym, w którym
glony przekształcają energię promieniowania słonecznego na energię chemiczną
zawartą w związkach organicznych. Dlatego algi do swego przerobu potrzebują
również energii słonecznej, zatem można ich produkcję instalować na terenach
pustynnych, gdzie inne rośliny trudno jest hodować. Maksymalna ilość
wyprodukowanej z alg biomasy zależy od dostępu do promieniowania
słonecznego, dzięki któremu zachodzi proces fotosyntezy. Obliczono, że na północ
od równoleżnika 52º (przykładowo północna Polska, Wielka Brytania),
w optymalnych warunkach, na jednym hektarze w ciągu roku teoretycznie można
by uzyskiwać około 200 ton suchej biomasy. W praktyce jednak liczby te są o wiele
mniejsze. W jednej z już istniejących holenderskich otwartych upraw rocznie
wytwarza się zaledwie 26-35 ton z hektara. W cieplejszym klimacie spodziewane
są zbiory w wysokości 50-60 ton rocznie z hektara.23 Hodowla glonów może być
oświetlana zarówno światłem słonecznym jak i sztucznym. Algi mają niezwykłą
wydajność i nie kolidują z produkcją rolniczą, gdyż można je hodować na areale
zubożałym i przemysłowym. Hodowane w odpowiednich warunkach algi mogą
podwajać swoją masę nawet w ciągu niespełna 24 godzin. Efektywność produkcji
biomasy z hektara jest około 5-30 razy większa niż roślin uprawnych. Tak duża
rozbieżność zależy od warunków hodowli: 24
 temperatura w zależności od gatunku powinna zawierać się w granicach
20-30ºC; temperatura niższa niż 16ºC powoduje spowolnienie wzrostu,
a wyższa niż 35ºC jest śmiertelna dla wielu gatunków alg,
 zmienne pH hodowli, spowodowane zużywaniem CO2 przez komórki dla
odpowiedniego wzrostu pH, zawiera się w przedziale 8,2-8,7; wahania pH
można niwelować dzięki iniekcji CO2 do hodowli.
Biopaliwa III generacji (Algi), Portal Ziemia na Rozdrożu, http://ziemianarozdrozu.pl/
encyklopedia/72/biopaliwa-3-generacji-algi (pobrano 10.06.2015 r.)
23
Uprawa alg morskich sposobem na utylizację CO2, Portal Odnawialnych Źródeł Energii,
http://www.solarinfo.pl/index.php/page/view_article/56-Uprawa_alg_morskich_sposobem_na_utylizac
j%C4%99_CO2 (pobrano 17.05.2015 r.)
24
Praca zbiorowa, Najnowsze..., op. cit.
22

1251
________________________________________________________________________________________

Głównym problemem technologicznym jest wpływ innych zanieczyszczeń (niż
te, które są niezbędne do wzrostu alg) na plantacje znajdujące się na świeżym
powietrzu. Rozwiązaniem wydają się być systemy zamknięte, tzw. fotobioreaktory,
w których algi mogą rozwijać się w kontrolowanych warunkach z udziałem światła
słonecznego. Niestety to implikuje inny problem, mianowicie będący produktem
reakcji tlen, który w dużym stężeniu jest zabójczy dla plantacji. Trwają prace nad
technologią, która pozwoli się go pozbyć z reaktora.25
Wybór metody hodowli alg zależy od różnych czynników:
 klimatu,
 biologii alg, gdyż nie wszystkie gatunki nadają się do hodowli,
 kosztów: terenu pod produkcję, energii i obsługi,
 nakładów związanych z dostarczeniem wody i substancji odżywczych,
 możliwości kontrolowania temperatury i pH,
 efektywności wykorzystania energii słonecznej,
 kosztów budowy instalacji.
Na dużą skalę produkcję biomasy z alg przeprowadza się w stawach na
otwartym powietrzu, stanowiących system otwarty. Istnieją również systemy
zamknięte – fotobioreaktory, o których wspomniano już wcześniej. Trzeci system,
nazywany hybrydowym, jest połączeniem systemu otwartego i zamkniętego. Na
rys. 4 przedstawiono otwarty staw do hodowli alg. Może on mieć formę zamkniętej
pętli recyrkulacyjnej, tworzącej kanał o niedużej głębokości do 0,3 metra.
Mieszanie i cyrkulację w takim systemie zapewnia turbina. Pracuje ona ciągle,
zapobiegając sedymentacji alg. Biomasa alg jest odprowadzana za turbiną na
końcu pętli recyrkulacyjnej. Stawy są mniej kosztowne niż fotobioreaktory, jednak
wydajność produkcji biomasy jest w tych warunkach znacznie niższa. 26
Rysunek nr 4: Widok stawu otwartego do hodowli alg

Fotobioreaktory (systemy zamknięte) budowane są z materiałów
przepuszczających światło (szkła, tworzyw sztucznych) i, ze względu na budowę,
dzielą się na 4 typy:27
Paliwo z glonów, Strona Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny, http://www.oze.opole.pl/
Paliwo_z_glonow_,news,39.html (pobrano19.06.2015 r.)
26
Praca zbiorowa, Najnowsze..., op. cit.
27
Ibidem
25
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pionowo – kolumnowe (rys. 5),
cylindryczne,
pierścieniowe,
płaskie, czyli panelowe.

Rysunek nr 5: Duże fotobioreaktory kolumnowe28

Światło jest podstawowym parametrem warunkującym wzrost mikroalg.
Stosuje się zarówno fotobioreaktory z dostępem światła słonecznego, jak
i oświetlane źródłami sztucznymi. Wewnątrz fotobioreaktora wyróżnić można strefę
jasną – blisko źródła światła oraz strefę ciemną – daleko od naświetlanej
powierzchni. Obecność strefy zmroku jest spowodowana absorpcją światła przez
mikroorganizmy i ich samozacienianiem. Takie zjawisko powoduje tworzenie się w
reaktorze:
 zewnętrznej warstwy alg narażonej na zbyt duże natężenia światła, które
może powodować fotoinhibicję,
 środkowej warstwy o idealnym oświetleniu,
 wewnętrznej warstwy alg z brakiem światła, gdzie procesy oddychania
przebiegają z dużą intensywnością.
W celu zapewnienia algom właściwych warunków świetlnych, w niektórych
bioreaktorach używane są specjalne panele emitujące światło w zakresie
czerwieni. Odpowiednia pozycja źródła światła, a także odpowiednia
hydrodynamika gazowo-cieczowa wpływają zarówno na wzrost mikroorganizmów,
jak i produkcję biomasy. Ważne w fotobioreaktorach jest także tempo aeracji lub
cyrkulacji medium, zapewniające odpowiednie krążenie komórek między strefą
zmroku i strefą świetlną reaktora w pewnej częstotliwości i w regularnych
odstępach. Sedymentację biomasy w fotobioreaktorach ogranicza się przez ciągły
burzliwy przepływ, wykorzystując do tego celu pompy lub napowietrzanie.

28

Alga basics, Algae Biomass Organization, http://allaboutalgae.com/algae-basics-photo (pobrano
8.07.2015 r.)
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Ważnym w hodowli alg w fotobioreaktorach jest dobór odpowiedniego
stężenia gazów O2 i CO2. Przy zbyt wysokim stężeniu O2 może dojść do
zahamowania fotosyntezy, natomiast nadmierne zużywanie CO 2 przez algi może
doprowadzić do zmian pH, co może zahamować wzrost biomasy. 29
Kolejnym problemem są straty biomasy spowodowane oddychaniem
organizmów w ciągu nocy. Straty te mogłyby być redukowane poprzez
kontrolowane obniżenie temperatury w fotobioreaktorze. Hodowla alg
w fotobioreaktorach prowadzi do uzyskania większej ilości oleju (o ok. 30%)
w porównaniu do hodowli w stawach. Oddzielanie biomasy z zawiesiny hodowlanej
może przebiegać poprzez jej filtrację lub wirowanie. Algi są bardzo uniwersalnym
przykładem biomasy, mogą być przetwarzane na różne rodzaje paliw, co
zaprezentowano na schemacie z rys. 6.
Do uprawy przemysłowej nie nadają się wszystkie gatunki alg. Ze względu na
to, że uprawa odbywa się w otwartych zbiornikach, trudno jest również dokładnie
kontrolować proces wzrostu glonów. Do tego dochodzi problem z dostarczeniem
glonom CO2, jeśli jego źródło będzie znacznie oddalone od odpowiednich
zbiorników wodnych, transport gazu może okazać się nieopłacalny. Większe
nadzieje wiąże się ze sztucznymi zbiornikami, budowanymi w pobliżu elektrowni
specjalnie w celu uprawy alg utylizujących CO2.
Rysunek nr 6: Możliwe konwersje biomasy z alg30

Produkcja jakichkolwiek paliw z biomasy alg jest na razie nieopłacalna ze
względu na wysokie koszty inwestycyjne i trudności z hodowlą. Mimo to prowadzi
się badania nad:31
29
30

Praca zbiorowa, Najnowsze..., op. cit.
W. Sikorski, Przyszłość biopaliw III generacji w Polsce, Strona Rynku energii Odnawialnej,
http://www.reo.pl/przyszlosc-biopaliw-iii-generacji-w-polsce (pobrano 24.04.2015 r.)
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zwiększeniem efektywności fotosyntezy,
zwiększeniem tempa produkcji biomasy,
większą tolerancją gatunków na zmienność temperatury i pH,
dostosowaniem intensywności mieszania tak, aby każda z komórek
przebywała odpowiedni czas w świetle i w ciemnej części fotobioreaktora
oraz aby mieszając nie uszkodzić komórek,
 wynalezieniem materiałów do budowy fotobioreaktorów, na których
powierzchni nie będą się osadzać algi, zasłaniające światło docierające do
głębszych części urządzenia.
W Polsce – w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
w Lublinie, 15 października 2012 r. powstało „Centrum Badawczo-Innowacyjne
Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” (CBI). Jednym z powstałych laboratoriów jest
pomieszczenie, w którym mieści się fotobioreaktor do hodowli alg. Naukowcy mają
za zadanie odszukać i zbadać, która z odmian alg cechuje się największym
wzrostem. Do niezbędnych badań stworzono również nowoczesne laboratoria
mikrobiologii i biochemii oraz urządzenia do fermentacji biomasy, ponieważ jest
ona badana pod tym kątem. Istotą projektu jest uzyskanie efektu sprzężenia
zwrotnego pomiędzy wiedzą podstawową, rozwijaną w Instytucie Agrofizyki PAN,
a rzeczywistymi procesami produkcyjnymi w skali przemysłowej. Dzięki projektowi
CBI praca Instytutu uzyska nowy wymiar i stworzy możliwość realizacji
zaawansowanych badań naukowych w obszarze badań podstawowych
i aplikacyjnych, ale również umożliwi konfrontację wyników badań z rzeczywistymi
procesami zachodzącymi w środowisku, glebie oraz materiałach roślinnych
w warunkach naturalnych oraz podczas procesów technologicznych. Laboratorium
w Lublinie jest jednym z najnowocześniejszych obiektów do badań nad algami
w Europie.
5. Podsumowanie
Polska, jako kraj leżący w umiarkowanej strefie klimatycznej, posiada bardzo
dobre warunki do produkcji biomasy. Niestety potencjał ten wykorzystywany jest
zaledwie w kilku procentach. Drewno od wielu lat jest najpopularniejszym
przykładem biomasy stosowanej do wytwarzania czystej energii. Popularność
zawdzięcza miedzy innymi: łatwości w obróbce, dużej dostępności surowca, gdyż
ponad 30% powierzchni Polski jest zalesiona i jej wartość stale rośnie. Do
głównych zalet wynikających ze spalania drewna można zaliczyć: niską emisję SO 2
oraz zerową emisję CO2, gdyż emitowana jest tylko taka ilość CO2, jaka została
uprzednio pochłonięta w procesie fotosyntezy, tak więc krąży on w układzie
zamkniętym. Słoma pochodząca z produkcji rolnej również ma duże znaczenie
w produkcji „odnawialnej energii” w Polsce, gdyż dzięki rozwijającym się
technologiom jej spalania i przetwarzania, nadwyżki powstające co roku mogą być
w odpowiedni sposób wykorzystane. Rolnicy, dzięki uprawom wierzby
energetycznej na glebach zubożałych, które nie nadają się do produkcji rolnej,
mogą także przyczynić się do wzrostu ilości energii produkowanej z odnawialnych
źródeł. Na przestrzeni lat zauważalny jest wzrost zainteresowania uprawą roślin
energetycznych.

31

Praca zbiorowa, Najnowsze..., op. cit.
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Specjalne fundusze unijne oraz udogodnienia wspierają rozwój nowych
technologii i wzrost zainteresowania biomasą, której udział w ogólnej produkcji
energii z odnawialnych źródeł wynosi ponad 93%. Większość biomasy
współspalana jest z węglem w konwencjonalnych elektrowniach. Planuje się także
budowę co najmniej jednej biogazowi w każdej gminie, która ma wspomagać rynek
lokalny, a zarazem zwiększać udział instalacji wykorzystujących całkowicie
biomasę do wytwarzania energii. Nowatorskim podejściem do biomasy mogą stać
się algi, które dzięki swoim specyficznym właściwościom wchłaniają dwutlenek
węgla z powietrza, wytwarzając przy tym tlen, bardzo szybko podwajają swoją
masę, a efektywność produkcji z hektara jest dużo większa, niż roślin uprawnych.
Realizowane obecnie na terenie Polski badania prowadzą do wyodrębnienia
najbardziej optymalnej w produkcji biomasy odmiany alg.
Zaprezentowane rozważania pozwalają stwierdzić, że stosowanie biomasy,
jako odnawialnego źródła energii, jest obecnie w Polsce popularne, ale wymaga
dalszych prac rozwojowych w celu usprawnienia procesów przygotowania
surowców oraz obniżenia kosztów wytwarzania energii.
Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono analizę wykorzystania biomasy, jako
odnawialnego źródła energii. W pracy zawarto charakterystykę biomasy, jej
właściwości, parametry eksploatacyjne, wady i zalety oraz zasoby w Polsce.
Zwrócono szczególną uwagę na zalety wynikające z wykorzystywania biomasy,
jako źródła energii. Poruszono również wątek hodowli alg z przeznaczeniem na
biomasę w kontekście tendencji rozwojowych podjętej tematyki.
Summary
In this paper was presented the analysis of biomass as a renewable energy
source. The paper presents the characteristics of biomass, its properties, operating
parameters, advantages and disadvantages, and resources in Poland. In the paper
highlighted the benefits arising from the use of biomass as an energy source.
Touched about algae farming for the purpose of biomass in the context of the
development trends of the subject matter.
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W DOBIE ZANIECZYSZCZONEGO
ŚRODOWISKA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Wstęp
Koncepcja zrównoważonego rozwoju zyskuje wielu zwolenników i staje
się rozwiązaniem praktycznym w wielu dziedzinach gospodarki, w związku
z degradacją środowiska naturalnego za sprawą człowieka i jego konsekwencji.
W artykule podjęto rozważania na temat współczesnych problemów
zanieczyszczonego środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa
energetycznego w Polsce.
Celem artykułu jest wskazanie wpływu zanieczyszczenia środowiska oraz
skutków katastrof nuklearnych, jako determinantów zrównoważonego rozwoju
i powstawanie zrównoważonej energetyki.
1. Zanieczyszczenie środowiska
Od początku lat 80. uczeni wskazują na rosnące zagrożenia dla
bezpieczeństwa
międzynarodowego
stwarzane
przez
zanieczyszczenie
środowiska naturalnego. Rosnące skażenie ekosystemów w obrębie kraju, jak
również zanieczyszczenia przedostające się zza granicy, negatywnie wpływają, na
jakość życia ludzi, pogarszają stan zdrowotności społeczeństw, a nawet stwarzają
zagrożenia dla biologicznego przeżycia mieszkańców obszarów, gdzie wystąpiły
klęski ekologiczne. Jeśli uwzględnimy przy tym wyczerpywanie się surowców
nieodnawialnych, to okaże się, że problemy pogarszającego się stanu środowiska
naturalnego stają się źródłem trudnych do zaakceptowania nierówności między
ludźmi, co skłania państwa do włączenia tej problematyki do ich polityki
bezpieczeństwa.1
Odbudowa mocno zniszczonego na wielu obszarach środowiska przyrodniczego i poszukiwanie sposobów produkcji i konsumpcji, odpowiadających w długiej
perspektywie warunkom jego ochrony, są szczególnie niezbędne dla szeroko
rozumianego bezpieczeństwa europejskiego. Tymczasem stan tegoż środowiska
i bilans środków podejmowanych przez państwa indywidualnie i we współpracy
międzynarodowej wskazują – jak twierdzi raport UNIDIR – że Europa powinna się
bezzwłocznie zająć rozwiązaniem następujących problemów: zanieczyszczeń
powietrza i wód, degradacji gleb, składowania odpadów, degradacji środowiska
miast i wsi, a także niebezpieczeństwem skażenia radioaktywnego.2
11 marca 2011 roku miał miejsce jeden z najczarniejszych scenariuszy dla
energetyki jądrowej oraz ochrony środowiska na świecie. Trzęsienie ziemi o sile

1

M. Rentier, Fighting for Survival Environmental Decline: Social Conflict, and the New Age of Insecurity,
WorldWatch Institute. New York 1996
2
L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo morza. Warszawa 1997, s. 172
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9 stopni w skali Richtera spowodowało tsunami, a w efekcie katastrofę elektrowni
jądrowej Daiichi w Fukushimie.3
Powodem było najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi (9 w skali Richtera).
Skutkiem zaś awaria jądrowa w elektrowni Fukushima I, gdzie uszkodzone zostały
cztery reaktory typy BMR w obudowach Mark I. Doszło do wybuchów wodoru,
w tym drugi wybuch przypominał grzyba atomowego.4 „W wyniku awarii
w elektrowni Fukushima Dai-ichi doszło do uwolnienia do atmosfery produktów
rozszczepienia, w szczególności radioaktywnego jodu-131, cezu-134 i cezu-137.
Substancje te, wraz z ruchami mas powietrza, zaczęły rozprzestrzeniać się po
całym świecie i były wykrywane przez stacje pomiarowe w różnych krajach, w tym
w Polsce”.5
Potencjalne skutki promieniowania jonizującego na człowieka to śmierć,
choroba popromienna, nowotwory, niszczenie struktury DNA, spadek limfocytów,
mutacje, deformacje, bezpłodność, upośledzenie umysłowe, i inne.
Według wielu naukowców rozmiar tej katastrofy nie zagroził w większym
stopniu nikomu. Tak można przeczytać m.in. w artykule J. Piszczatowskiej,6 tak
uważa również A. Strupczewski.7
A jednak istnieje korelacja między awarią w Fukshimie a białaczką, nawet
w USA. Co czwarty rak u dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki to białaczka.
W 2009 roku odnotowano 3284 zgonów od nowotworów u dzieci do 19 roku życia,
z czego 950 w wyniku białaczki, co stanowi 29%. W 2010 roku zgony w wyniku
leukemii stanowiły także 29% zgonów. W 2010 roku na raka zapadło 24090 dzieci
do 19 roku życia, a w 2009 – 23986. Są to nieznaczne zmiany w tych dwóch
analizowanych latach (0,43%). 3 czerwca 2011 roku odnotowano wzrost zgonów
niemowląt o 48% w Filadelfii, o 35% w Pacific Northwest,8 od połowy marca do
czerwca, kiedy radioaktywny opad dotarł do USA, wynika z danych, które
opublikowało amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC – Centers
for Disease Control and Prevention). Także Agencja Ochrony Środowiska (EPA)
podnosi możliwość związku między promieniowaniem a śmiercią niemowląt.9

3

Fukushima Daiichi Power Plant Disaster: How many people were affected? 2015, Report http://www.
greencross.ch/uploads/media/2015_fukushima_report.pdf (pobrano 9.03.2015 r.); K. Karolak, Rząd
Japonii wesprze finansowo operatora elektrowni atomowej Fukushima Daiichi, http://japoniaonline.pl/news/1040
4
T. Jackowski, Co się stało w elektrowni Fukushima I, Instytut Problemów Jądrowych, http://www.cis.
gov.pl/web/press/wiadomosc/-/journal_content/56_INSTANCE_U0Xl/23979/32484/25801
5
Skażenie promieniotwórcze powietrze w Polsce, PAA, http://www.paa.gov.pl/bezpieczenstwo-jadrowei-ochrona-radiologiczna/fukushima/skazenie-promieniotworcze-powietrza-w-polsce
6
J. Piszczatowska, Fukushima niczego nie zmieniła, “Rzeczpospolita”, 1.04.2014 r.
7
„Pomimo tego kataklizmu sama awaria reaktorów nie wpłynęła na wzrost śmiertelności ani wśród
obsługi elektrowni, ani wśród pobliskich mieszkańców. Należy oczekiwać iż, w najbliższym czasie
w obszarze energetyki jądrowej będą miały miejsce nadzwyczajne kontrole wszystkich elektrowni.
W najstarszych reaktorach zostaną wprowadzone znaczne ulepszenia lub będą one wyłączone, a w
ich miejsce powstaną nowe”. http://ecomanager.pl/energetyka-jadrowa-w-swietle-wydarzen-w-japonii/
8
Infant deaths soar 35% in Pacific Northwest – area hit hardest by Japanese nuclear fallout,
http://www.radiation.org/press/pressrelease110607PacificNWReport.html
9
Philadelphia infant deaths soar 48% after mid-march high levels of Japanese nuclear fallout may be
factor, http://www.radiation.org/press/pressrelease110603PhiladelphiaResults.html
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Wśród dzieci poniżej 1 roku życia w całych Stanach odnotowano wzrost po
Fukushimie o 2,3%, co jest istotne statystycznie.10
Po awarii elektrowni w Japonii promieniowanie powietrza odczuła także
Polska. Średnie stężenie I-131 było najwyższe 29 marca 2011 roku i wyniosło ok.
3 mBq/m3, podczas, gdy w przypadku awarii w Czarnobylu sięgało 200 mBq/m3,
czyli ponad 70 razy więcej (rys.1).
Rysunek nr 1: Średnie stężenie I-131 w Polsce (w milibekerelach na m3)

Źródło: http://dron.paa.gov.pl/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna/fukushi
ma/skazenie-promieniotworcze-powietrza-w-polsce

Obecnie na świecie pracuje 400 reaktorów, a 60 kolejnych jest w budowie.11
W 2013 roku na terenie elektrowni, w pobliżu zbiorników ze skażoną wodą, okryto
wyciek radioaktywnej wody. Szacuje się że wyciekło jej ok. 300 ton.12 Woda ta
emitowała na poziomie pół metra nad powierzchnią, promieniowanie równe było
100 milisiwertom na godzinę, według rzecznika TEPCO Masayuki Ono.13 Mimo
skażenia, naukowcy przekonują, że nie ma się czego obawiać. Jednak sama
10

J.D. Sherman, MD, J. Mangano, Is the increase in baby deaths in the northwest US due to Fukushima
fallout?, MPH, MBA, http://sfbayview.com/2011/is-the-increase-in-baby-deaths-in-the-northwest-u-sdue-to-fukushima-fallout-how-can-we-find-out/
11
Badania terenów pod atom coraz bliżej, “Rzeczpospolita”, 2.04.2013 r.
12
„Aktualnie rząd przyznaje, że dziennie wpływa do oceanu 300 ton skażonej wody. Sytuacja staje się
coraz gorsza, i nie widać jej rozwiązania!’ – A. George Filer III – MUFON, Przekład z j. angielskiego –
R.K. Leśniakiewicz, http://forum.nagrzyby.pl/viewtopic.php?f=48&t=14252&p=450094, „Woda ta jest
tak skażona, że odczyty wzięte z przyrządów postawionych 60 cm od niej przyjęły: 5-letnią dawkę
promieniowania w czasie 1 godziny. To może spowodować straszliwe spustoszenie morskiego życia
– zarówno roślinnego jak i zwierzęcego w Pacyfiku na wiele pokoleń, które nadejdą. A jeszcze
bardziej palącym problemem jest to, co Japończycy zamierzają zrobić z tonami radioaktywnych
materiałów i produktów znajdujących się wciąż na brzegu.” http://www.youtube.com/watch?
v=TzEEgtOFFlM
13
To limit skumulowanej pięcioletniej dawki dla pracowników japońskich elektrowni atomowych.
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Japonia i jej premier Shinto Abe nakazał usunięcie radioaktywnego wycieku firmie
TEPCO do marca 2014 roku, z czego firma się nie wywiązała. Ponadto, szacunki
likwidacji skażenia radioaktywnego w rejonie Fukushima wykazują, że potrwa ona
ponad 40 lat, a jej koszt to kilkanaście miliardów dolarów.14 Trudno mówić
o rozmiarach skażenia, część źródeł prasowych podaje, że woda morska nie
została skażona, inne, że możliwy był wyciek,15 jednak niektóre źródła podają,
że cały Ocean Spokojny zaczyna obumierać, a skażenie jest większe niż
w Czarnobylu.16
Degradacja środowiska to nie tylko promieniowanie, ale zanieczyszczenie
gleby, powietrza, wód gruntowych. Złe gospodarowanie gospodarką leśną,
wycinka drzew ma wpływ na skład atmosfery, a co za tym idzie i na większą ilość
dwutlenku węgla w powietrzu. Zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka to
tylko jeden element całości.
2. Zrównoważony rozwój
Pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzi z 1713 roku, z leśnictwa, jego
twórcą był Hans Carl von Carlowitz. Najszerszą definicję zrównoważonego rozwoju
w dwóch ujęciach przedstawia Agenda 21, dokument uchwalony w formie rezolucji
na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. Stanowi on 27 Zasad
Zrównoważonego Rozwoju, zamieszczonych w dokumencie podpisanym przez
ministrów większości krajów, nazwanym podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro
w sprawie środowiska i rozwoju – „Deklaracją z Rio”.17 Według tego dokumentu,
zrównoważony rozwój rozumiany jest jako „proces rozwoju (krajów, miast, biznesu,
wspólnot itd.), który w sposób bezwarunkowy łączy potrzeby teraźniejszego
pokolenia ze zdolnością do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, a także
potrzeby jednych ludzi z potrzebami innych.” Druga definicja brzmiała następująco:
„ciąg zmian, w którym korzystanie z zasobów, struktura inwestycji ukierunkowanie
postępu technicznego oraz struktury instytucjonalne mają być dokonywane w taki
sposób, żeby nie było sprzeczności między przyszły mi a teraźniejszymi
potrzebami”.18
Definicja zrównoważonego rozwoju przedstawiona została w raporcie
Brundtland,19 według której „w celu zapewnienia dalszej egzystencji życia na Ziemi
i możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb wszystkich ludzi i przyszłych
generacji, należy zadbać o zrównoważony rozwój wszelkich dziedzin życia

Japonia: czy Fukushima zostanie zdemontowana? “Newsweek”, 19.09.2013 r. http://swiat.news
week.pl/fukushima-elektrownia-atomowa-demontaz-newsweek-pl,artykuly,270682,1.html
15
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/tepco-skazona-woda-z-fukushimy-mogla-dostac-sie-do-morza/sxl2k,
Wzrasta radioaktywność wody morskiej, Rzeczpospolita, 28.03.2011. http://www.rp.pl/artykul/
625903,633425-Fukushima--radioaktywnosc-w-wodzie-morskiej-przekracza-normy.html
16
New Journal Article: Fukushima may have already released 90 quadrillion becquerels of cesium-137 –
Much more than Chernobyl’s 70 quadrillion becquerels, http://enenews.com/new-journal-articlefukushima-may-have-already-released-90-quadrillion-becquerels-of-cesium-137-much-more-thanchernobyls-70-quadrillion-becquerels, http://america.aljazeera.com/topics/topic/issue/fukushima.html
17
http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.pdf
18
Our Common Future, w: Report from the UN World Commission on Environment and Development,
(WCED), United Nations, 1987. http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987
.pdf
19
Our Common Future, tzw. Raport Brundtland – od nazwiska przewodniczącej komisji, Gro Harlem
Brundtland
14
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i ludzkiej działalności”,20 a wywodzi swój rodowód ze znanej opinii Klubu
Rzymskiego pt.: „Granice wzrostu”.
Jednak częściej sięga się po definicję według ONZ, która brzmi:
„Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby
wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność
ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych
pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu
Ziemi”.21
Polskie prawo przewidziało w swym ustawodawstwie ideę zrównoważonego
rozwoju w ustawie o ochronie środowiska oraz w art. 5 Konstytucji, w którym
to umocniła działanie tej zasady w życiu państwa. Według art. 5 Konstytucji
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”22 Z kolei w ustawie o ochronie
środowiska (art.3 pkt. 50), zrównoważony rozwój rozumiany jest jako: „rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań
politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, aby
zagwarantować możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli tak współczesnego pokolenia, jak i przyszłych
pokoleń.”23
Bezpieczeństwo energetyczne to priorytet zachowania gospodarek na
obecnych poziomie. Zrównoważony rozwój przenika na całe gałęzie gospodarcze,
od gospodarki odpadami, ekonomię, po energetykę. Zrównoważona energetyka to
kolejny element walki ze zmianami klimatu.
Bezpieczeństwo energetyczne a zrównoważona energetyka
Nie istnieje jedna uniwersalna definicja bezpieczeństwa energetycznego,
w związku z czym należy je rozpatrywać, odnosząc do innych aspektów
bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo energetyczne ma wewnętrzny lub zewnętrzny
charakter. Pierwszy z nich to równowaga popytu i podaży, drugi obejmuje
zapewnienie równowagi pomiędzy produkcją krajową a konsumpcją.
Bezpieczeństwo energetyczne poza tym obejmuje interesy wszystkich podmiotów
związanych z surowcami: od producentów i eksporterów, przez państwa
tranzytowe po konsumentów i importerów.24

R.K. Stappen, A Sustainable World is Possible. Der Wise Consensus: Problemlösungen für das 21
Jahrhundert. Impuls Dokument Manuskript 1.2/2006, s. 19
21
Oświadczenie z Rio, World Charter for Nature, Stockholm Conference 1972; R.K. Stappen, op. cit.,
s. 27-28; w wersji angielskiej: “Sustainable development of the Earth is a development that meets the
basic needs of all human beings and which conserve, protect and restore the health and integrity of
the Earth's ecosystem, without compromising the ability of future generations to meet their own needs
and without going over the limits of long term capacity of the earth`s ecosystem”.
22
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe
2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm. w 2009, nr 114, poz. 946
23
Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627
24
T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów
i geostrategii. Kraków 2011, s. 29
20
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Według ustawy z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne –
bezpieczeństwo energetyczne definiowane jest jako: „stan gospodarki
umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania
odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony,
przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.25
R. Riedel uważa, że bezpieczeństwo energetyczne to „stan gospodarki, który
pozwala na niezakłócone pokrycie bieżącego i przyszłego zapotrzebowania
odbiorców na paliwa i energię po akceptowanej cenie”.26 Dodaje on, że
współczesne bezpieczeństwo rozumiane jest tak częściej niż stan zagrożenia, czy
niezagrożenia państwa. Komponent państwowy większości ujęć definicyjnych
bezpieczeństwa energetycznego odnosi się raczej do jego negatywnej części
(geopolitycznej) w nawiązaniu do niestabilnych systemów państwowych po stronie
eksporterów. Współczesny system bezpieczeństwa energetycznego opatrzony jest
komponentem ekologicznym. Bezpieczny jest bowiem taki system, który chroni
swoje środowisko naturalne.27
W krajach rozwijających się, bezpieczeństwo energetyczne należy od wpływu
zmian cen na bilans płatniczy. Dla Chin i Indii stanowi zdolność dostosowania się
do zależności, w miejsce poprzedniej samowystarczalności. W Europie debatuje
się nad kwestiami zależności od gazu, sensu budowy elektrowni jądrowych,
powrotu do węgla czy skupieniu się na OZE.28
Najważniejszymi dostawcami surowców energetycznych dla UE w zakresie
paliw stałych w 2012 roku były: Rosja (25,9%), Kolumbia (23,7%), USA (23%).
W przypadku ropy naftowej dostawcami w 2012 roku były: Rosja (33,7%),
Norwegia (11,1%), Arabia Saudyjska (8,8%), Nigeria (8,2%). W przypadku gazu –
Rosja (32%), Norwegia (31,3%), oraz Algieria (13,5%).29
Najprostszy
wskaźnik
bezpieczeństwa
energetycznego
kraju
to
samowystarczalność energetyczna, rozumiana jako stosunek ilości energii
pozyskiwanej do energii zużywanej. Do połowy lat 90. XX wieku wynosił on dla
Polski 0,98, co zapewniało Polsce wysoki stopień bezpieczeństwa i suwerenności
energetycznej. Jednak od 1996 roku wskaźnik ulega systematycznemu
zmniejszeniu.30 Samowystarczalność Polsce zapewniają surowce kopalne, jednak
wejście do UE spowodowało zmiany w polskim ustawodawstwie oraz przystąpienia
do pakietu klimatycznego (Protokół z Kioto). Podejście zrównoważonego
rozwoju w wielu dziedzinach, w tym energetyce oraz skierowanie swej uwagi na
odnawialne źródła energii (OZE), są skutkiem negatywnych zmian klimatycznych
oraz ekologicznych. Problemy ekologii i klimatu powodują, że szuka się możliwości
zachowania bezpieczeństwa energetycznego przy mniejszym wydobywaniu węgla
i emisji CO2, metanu, tlenku azotu, i innych gazów powodujących efekt
cieplarniany.
Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne, T. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.
zm., art. 3, pkt. 16
R. Riedel, Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii, (w:) Bezpieczeństwo
energetyczne Europy Środkowej, red. P. Mickiewicz, P. Sokołowska. Toruń 2010, s. 19
27
Ibidem, s. 29
28
M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa 2010, s. 15
29
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/pl
(pobrano 1.08.2015 r.)
30
A. Kowalczyk-Juśko, B. Kościk, K. Kościk, Odnawialne źródła energii jako szansa na zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego, op. cit., s. 127
25

26
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Wiele krajów kładzie nacisk na energie odnawialne (wiatrowa, słoneczna,
ze spalania odpadów, czy biomasy). Alternatywne źródła energii w UE stanowiły
w 2012 roku ok. 17%, w Polsce jedynie 5%. Intensywny wzrost energii
z odnawialnych źródeł energii w Polsce odnotowano w 2012 roku przez 663
elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 2341 MW oraz fotowoltaiki (8-1,251MW).31
Najwięcej farm wiatrowych zlokalizowanych jest w północno-zachodnich obszarach
Polski. Liderem jest województwo zachodniopomorskie (716,8 MW), kolejne
miejsca zajmują województwa pomorskie (246,9 MW) i wielkopolskie (245,3 MW).
Energetyka wiatrowa stanowi obecnie 57,6% wszystkich źródeł energii elektrycznej
o pochodzeniu odnawialnym.32
Według K. Prandeckiego, zrównoważona energetyka błędnie kojarzona jest
wyłącznie z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Przedstawia on zdefiniowania
pojęcia zrównoważonej energetyki jako: „zamianę energii pierwotnej na
elektryczną i cieplną i jej dostarczenie do odbiorcy końcowego w sposób
umożliwiający zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń
uwzględniających w gospodarce, społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju
człowieka”. W tym kontekście należy również poruszyć kwestię terminów
zrównoważonej konsumpcji energii jako elementu polityki energetycznej, a nie
samej energetyki.33
Uznanie restrykcyjnej zasady trwałości jako wiodącego rozwiązania
w zakresie zrównoważonej energetyki powoduje, że jedynie odnawialne źródła
mogą być uznane za zrównoważone. Jednakże K. Prandecki podkreśla koszty
środowiskowe, w związku z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł, które
nie mogą dać pełnego obrazu zrównoważonego rozwoju. Barierami dla OZE
są takie czynniki jak: ograniczone zdolności magazynowania energii elektrycznej,
wysokie koszty, brak powszechnej zdolności do masowej produkcji instalacji,
czy brak woli politycznej.34
Problematyczne pozostaje uznanie energii atomowej, wodorowej za energie
zrównoważone i odnawialne. Jak podkreślają specjaliści, dyskusja na temat
energetyki jądrowej po Fukusimie jest niezbędna. Jan Sechter, ambasador
Republiki Czeskiej w Polsce podkreśla, że
należy wystrzegać się
nieprzemyślanych decyzji, a skupić się na rekomendacjach dla innych
dysponentów reaktorów jądrowych w sprawie bezpieczeństwa. Władysław
Mielczarski podkreśla, że w Polsce obecnie nie jest możliwy rozwój energetyki
jądrowej z powodu jej kosztów. Polskiej Grupy Energetycznej nie stać na
zaciągnięcie kredytu. Szacunki wskazują, że po awarii w Fukushimie, budowa
bloku o mocy 1600MW szacowana była na poziomie 30-32 mld zł, bez kosztów
budowy infrastruktury towarzyszącej. Po wprowadzeniu nowych standardów
technicznych koszty wzrosną do ok. 40 mld zł. Zatem cały program polskiej
energetyki jądrowej, w którym założono budowę czterech bloków wyniósłby 160
mld zł. Zdolność kredytowa PGE szacowana jest na ok. 16-20 mld zł. Po awarii

31

Sektor energetyczny w Polsce, PAIiIZ, Invest in Poland, 2012, s. 2-3
Ibidem, s. 2-3
33
K. Prandecki, Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki, (w:) A. Barteczek A. Rączaszek
(red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, “Studia Ekonomiczne” nr 166/14,
Katowice, s. 238-248
34
Ibidem, s. 242
32
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w Fukushimie również wzrósł koszt produkcji energii elektrycznej z 550-600zł/
MWh, do 650-700zł /MWh. Mielczarski dodaje, że lepiej skupić się na rozproszonej
energetyce i odnawialnych źródłach energii.35
Zakończenie
Obecna sytuacja geopolityczna, środowiskowa oraz ekonomiczna powoduje,
że tworzy się jedna wspólna koncepcja zrównoważonego rozwoju. Ma ona wielu
zwolenników i przeciwników. Przesłankami do rozwoju mikroinstalacji i małych
instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych są przede wszystkim:
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, zmniejszenie strat przesyłu
energii elektrycznej, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Ponadto,
pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł nie degraduje środowiska i pozwala na
prowadzenie zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów kraju.
Polityka energetyczna Polski powinna skupiać się na dywersyfikacji
importerów, nowoczesnych rozwiązaniach, energii odnawialnej. W dobie
zanieczyszczonego środowiska, możliwych problemów ze starą infrastrukturą
elektrowni na świecie, trzeba zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami – czyli
zrównoważoną energetyką.
Na koniec warto zastanowić się nad sadzeniem lasów na każdym kontynencie
– jako panaceum na zwiększającą się ilość CO2.
Streszczenie
Zanieczyszczenie środowiska jest ogromnym problemem współczesnego
świata. Zrównoważone gospodarowanie zasobami stało się priorytetem dla wielu
krajów. Jednakże istnieją gospodarki szybko rozwijające się, jak Chiny, Indie,
Stany Zjednoczone, które nie zważają na protokoły z Kioto. Problemem jest
również zatruwanie środowiska w przypadku Japonii, w związku z uszkodzeniem
elektrowni jądrowej w Fukushimie przez trzęsienie ziemi z 2011 roku oraz brak
rozwiązań. Zrównoważony rozwój dotyczyć powinien również bezpieczeństwa
energetycznego.
W artykule podjęto rozważania na temat współczesnych problemów
zanieczyszczonego środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa
energetycznego oraz ich wpływie na powstanie zrównoważonej energetyki.
Summary
Environmental pollution is a huge problem of the modern world. Sustainable
management of resources has become a priority for many countries. However,
there are rapidly emerging economies like China, India, the United States, which
did not heed the Kyoto protocols. The problem is also poisoning the environment in
the case of Japan in connection with damage to a nuclear power plant in
Fukushima earthquake of 2011 and the lack of solutions. Sustainable development
should also apply to energy security.
The article elaborates on contemporary problems of environmental pollution,
sustainable development and energy security, and their impact on the creation of
sustainable energy.
35

Energetyka jądrowa w świetle wydarzeń w Japonii, http://ecomanager.pl/energetyka-jadrowa-wswietle-wydarzen-w-japonii
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W MAŁYCH WSPÓLNOTACH
Bezpieczeństwo energetyczne kojarzone jest z szeroko zakrojonymi
i długoterminowymi działaniami administracji rządowej, wpływającymi na sytuację
całego kraju. To dzięki racjonalnej polityce energetycznej, realizowanej na
międzynarodowym poziomie, możliwe jest zapewnienie stałego i pewnego dostępu
do źródeł energii, zwłaszcza konwencjonalnej. Agencje i urzędy państwowe
powołane do utrzymywania ładu prawnego i ekonomicznego gwarantują ochronę
konsumentów przed niepożądanymi praktykami koncernów energetycznych.
Interwencjonizm pozwala również utrzymać jednolitą strategię, w ramach której
przedsiębiorstwa energetyczne realizują rządowy plan rozwoju gospodarczego
i technicznego kraju. Państwo jest przeto podstawowym podmiotem
bezpieczeństwa, występującym wobec narodu jako strażnik jego interesów
i jakości życia obywateli. Jednak na kwestie budowania ładu energetycznego
można też spojrzeć z innej, węższej perspektywy małych społeczności, mających
wpływ na własne otoczenie. Kształtowanie lokalnego systemu energetycznego jest
możliwe dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu miejscowych przedsiębiorców
kształtujących rynek, samorządów dysponujących odpowiednimi narzędziami
prawnymi i finansowymi oraz mieszkańców – zwykłych konsumentów, podatników
i wyborców, na których opiera się gospodarka. Wymienione powyżej grupy
tworzą wespół zamieszczone w tytule niniejszego artykułu „małe wspólnoty”, czyli
społeczności połączone zbieżnością interesów, dążeń, postaw kulturowych,
w szczególności zaś przywiązaniem do wspólnego miejsca egzystencji. Nie
sposób dokładnie określić terytorialnie obszaru lokalnej wspólnotowości, różnej
w zależności od specyfiki danej społeczności. Małą wspólnotę może tworzyć
osiedle, dzielnica, pojedyncza wieś lub ich grupa, gmina, powiat czy miasto.
Decyduje o tym przede wszystkim zdolność do kooperacji dla osiągnięcia
wspólnego dobra oraz poczucie pewnej obywatelskiej jedności. Na potrzeby
niniejszego artykułu małe wspólnoty zostaną zamknięte w granicach samodzielnej
gminy. Zamysł ten powodowany jest swoistą niezależnością owych jednostek
samorządowych. W myśl przepisów polskiego prawa, gminy dysponują bowiem
możliwością kształtowania własnej polityki energetycznej, opartej na lokalnych
zasobach. Stanowią zatem dobry przykład, na bazie którego można wykazać
istotny poziom zależności pomiędzy władzą i obywatelem, także w zakresie
kształtowania bezpieczeństwa energetycznego.
Potrzeby energetyczne na poziomie społeczności lokalnych dotyczą przede
wszystkim
niezagrożonej
konsumpcji.
Szczególnie
istotne
elementy
bezpieczeństwa energetycznego odbiorców stanowią: gwarancja utrzymywania
cen energii na względnie stałym i niskim poziomie, stabilność i pewność zasilania
i paliw oraz możliwość aktywnego uczestniczenia w rynku energii poprzez np.:
swobodę wyboru sprzedawcy. Jednocześnie do poszczególnych grup społecznych
funkcjonujących w ramach małych wspólnot można przypisać partykularne
potrzeby energetyczne, wynikające z charakteru ich publicznej egzystencji. Dla
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przeciętnego konsumenta istotne jest przede wszystkim oddziaływanie sektora
energetyki na jego jakość życia. Dotyczy to zwłaszcza sposobów wykorzystania
paliw oraz ich influencji na ludzkie zdrowie i środowisko. Obawy miejscowej
ludności, co do możliwości wystąpienia zagrożeń powodowanych działalnością
energetyczną, dość powszechnie przeradzają się w protesty i inicjatywy
obywatelskie, mające za zadanie powstrzymanie potencjalnie niebezpiecznych
inwestycji. Zjawisko to określane jest akronimem NIMBY1 i obejmuje wszelkiego
rodzaju opory społeczne wobec planowanych projektów budowlanych
i technicznych. Sytuacje takie stawały się w przeszłości barierą dla rozwoju
energetyki odnawialnej opartej na sile wiatru oraz wpływają na rozwój programu
atomowego oraz łupkowego w Polsce.2 Akceptację zyskują natomiast mało
uciążliwe inwestycje przemysłowe, stwarzające perspektywę rozwoju lokalnego
rynku pracy. Gdy potrzeby mieszkańców zbiegają się z zainteresowaniem
inwestorów powstaje szansa na przyjazny odbiór rozwijanej działalności
gospodarczej, polegającej np. na produkcji lub przesyłaniu energii.
Bezpieczeństwo energetyczne przez przedsiębiorców odbierane jest jako
korzystna sytuacja na rynku energii, sprzyjająca perspektywom rozwoju ich firm.
Sprowadza się to do wymienionych wcześniej potrzeb konsumenckich: niskich
cen energii, stabilności dostaw oraz liberalizacji systemu energetycznego. Dla
niewielkich inwestorów działających na rynku energii istotne jest także wsparcie
finansowe ze strony władz (krajowych i lokalnych) oraz prawo przyjazne dla małej
przedsiębiorczości. Wynika to z wysokich kosztów oraz ryzyka inwestycji
energetycznych, zwłaszcza w zakresie źródeł odnawialnych. Te zaś kojarzone są
z rozwojem lokalnego przemysłu i rzemiosła, co z kolei w pełni mieści się
w interesie samorządów. Za sprawą lokalnych źródeł zasilenia następuje bowiem
gospodarcza koniunktura regionu, sprzyjająca poprawie bezpieczeństwa
ekonomicznego i społecznego mieszkańców. Tychże samych, których potrzeby
gmina ma przymus zapewniać. Dbanie o interes lokalnej społeczności stanowi
wszak obowiązek samorządów, wynikający z ustawy z 8 marca 1990 roku
O samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 1318, z późn. zm.). Zgodne
z owym aktem prawnym „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy
do zadań własnych gminy. W szczególności (…) zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz”.3
Samorządy dysponują szerokim spektrum narzędzi umożliwiających
budowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. W myśl przepisów
o samorządzie gminnym kształtują one politykę energetyczną poprzez planowanie
i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz
inicjowanie i promocję działań prowadzących do racjonalizacji zużycia energii
w obszarze gminy.4 Istotny instrument prawny, dzięki któremu możliwe jest
Akronimem NIMBY określa się termin „Not In My Backyard”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza
„Nie na moim podwórku”.
Por. P. Frączek, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, (w:) Nierówności
społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki.
Zeszyt Nr 17, M. Woźniak (red.). Rzeszów 2010, s. 314; Por. także K. Domagalska, W Żurawlowie nie
chcą łupków i Chevronu. Protestują w namiotach, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,76842,14140789,
W_Zurawlowie_nie_chca_lupkow_i_Chevronu__Protestuja.html (pobrano 18.07.2015 r.)
3
Por. art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 1318,
z późn. zm.)
4
Por. Ibidem, art. 18. i 19
1
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regulowanie lokalnego rynku energii, stanowi miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku zaś jego braku, funkcję takową spełnia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Stosowne
władze samorządowe (wójt, burmistrz, prezydent miasta) są zobligowane do
opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia podlegających im jednostek
administracyjnych w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W dokumencie
tym określane są między innymi: przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie
energii, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
oraz energii (w tym uzyskanych ze źródeł odnawialnych), sposoby
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, jak również
perspektywy stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.5
Gminy w ramach organizacji zaopatrzenia w paliwa gazowe i elektryczność
mogą działać w dwojaki sposób – bezpośrednio i pośrednio. W pierwszym
przypadku dotyczy to tworzenia podmiotów gospodarczych funkcjonujących
w branży energetycznej na zasadzie spółek prawa handlowego. Gminy mogą
również samodzielnie występować w roli przedsiębiorstwa energetycznego,
co wynika z art. 9 ust. 2 ustawy O samorządzie gminnym.6 Status ten otrzymują
one wówczas, gdy uzyskiwane w ramach działalności ciepło lub energia
elektryczna przekraczają własne potrzeby ilościowe. Nadwyżki sprzedawane
są innym podmiotom. Jako przedsiębiorstwa mogą zajmować się produkcją energii
oraz jej dystrybucją. Dopuszczalnym źródłem wytwarzanego zasilania są zasoby
odnawialne oraz opady komunalne.7 Działanie pośrednie gmin oznacza
wprowadzanie planów energetycznych w życie poprzez tworzenie przestrzeni
do ich realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz lokalną społeczność.
W ramach tego władze gminne mogą oferować ideowe, informacyjne oraz
materiałowe i infrastrukturalne wsparcie inicjatyw energetycznych. Przejawem
takiego wspomożenia jest przykładowo użyczenie powierzchni budynków
publicznych na cele inwestycji energetycznej (np. dachów na potrzeby instalacji
urządzeń solarnych).
Działanie społeczności lokalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa
energetycznego może przyjąć zróżnicowaną formę. Gospodarstwa domowe
i przedsiębiorstwa mają potencjał odziaływania na sytuację energetyczną
w regionie, poprzez oszczędne zużycie elektryczności i ciepła. Do uzyskania
tego efektu możliwe jest zastosowanie szerokiego spektrum działań, począwszy
od użytkowania energooszczędnych urządzeń domowych i biurowych (drukarek,
komputerów, lodówek, pralek, kuchenek itd.), po zmianę codziennych nawyków
związanych z korzystaniem z energii (unikanie włączania zbędnego światła,
niepozostawianie sprzętu w stanie spoczynku, racjonalne użytkowanie klimatyzacji,
niezastawianie grzejników meblami, nieogrzewanie mieszkań przy otwartym oknie,
itp.).8 Lepszą efektywność energetyczną osiąga się dzięki świadomym wyborom
konsumenckim. Przykład świadomej konsumpcji dotyczy m.in. kupowania
Por. K. Niedziela, P. Kukla, M. Wawer, Jak planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe w gminach. Poradnik. Katowice 2000, s. 7-13
Por. art. art. 9 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie…, op. cit.
7
Por. H. Rechul, Gmina jako podmiot polityki energetycznej, (w:) Biogazownia rolnicza – Podręcznik
dla samorządowca, A. Grzybek (red.), http://www.gmina.bio-gazownie.edu.pl/gmina-jako-producent-idostawca-energii (pobrano 19.07.2015 r.)
8
Por. M. Mazurkiewicz, A. Kaniszewska, Urządzenia konsumujące energię. Warszawa 2011, s. 12-20
5

6
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produktów wytwarzanych lokalnie, co w efekcie daje mniejsze zużycie paliw
transportowych i korzystnie wpływa na lokalną gospodarkę. Również aktywne
uczestnictwo w rynku, poprzez możliwość wyboru dostawców zasilania, wnosi
korzyści w postaci niższych cen energii elektrycznej.
Lokalne bezpieczeństwo energetyczne budowane jest także w oparciu
o działalność gospodarczą o charakterze energetycznym. Gospodarstwa domowe,
zgodnie z nową ustawą z 20 lutego 2015 r. O odnawialnych źródłach energii (Dz.U.
2015, poz. 478), mogą prowadzić działalność prosumencką,polegającą na
jednoczesnym wytwarzaniu i konsumowaniu energii.9 Działalność taka zwiększa
dywersyfikacje produkcji energii, zmniejszając zarazem zapotrzebowanie na
energię z elektrowni. Wpływa to na rozproszenie produkcji energii, dzięki czemu
częściowo rozwiązywany jest problem nierozwiniętej i przestarzałej infrastruktury
przesyłowej.
W małych wspólnotach istnieje również przestrzeń rynkowa na realizację
projektów energetycznych w większej skali, opartych na odnawialnych źródłach
energii. Inwestycje mogą stać się wspólną inicjatywą przedsiębiorców,
samorządów i mieszkańców, przybierając formę spółdzielni energetycznych. Idea
przyświecająca tworzeniu przedsiębiorstw tego typu, zakłada przede wszystkim
zaspokajanie potrzeb energetycznych udziałowców oraz lokalnej społeczności.
Ściślej ujmując, spółdzielnie wytwarzają energię elektryczną i cieplną z dostępnych
lokalnie źródeł (głównie odnawialnych) na użytek własny, z perspektywą
odsprzedaży nadwyżek do sieci. Można zaryzykować stwierdzenie, iż jest to
swoista wizja zbiorowej energetyki posumenckiej, skupiającej dowolną liczbę
uczestników. Wszelako prawo polskie zgodnie z art. 4.1 ustawy O odnawialnych
źródłach energii ogranicza możliwość prowadzenia działalności prosumenckiej
jedynie do osób fizycznych – przede wszystkim gospodarstw domowych.10
Zdaniem prof. K. Żmijewskiego to błąd, bowiem „prosument powinien być
zdefiniowany przedmiotowo, a nie podmiotowo jak obecnie. (…) każdy, kto
produkuje energię w źródle o mocy mniejszej od 40 kW powinien być uznawany
za prosumenta i cieszyć się m.in. ułatwieniami w przyłączaniu do sieci. Natomiast
my definiujemy prosumenta jako osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności
gospodarczej, co wyrzuciło poza nawias energetyki prosumenckiej wszystkie
warsztaty, niezależnie od formy w jakiej prowadzą działalność”.11 Spółdzielnia
energetyczna w polskich warunkach może zatem funkcjonować jedynie jako
przedsiębiorstwo energetyczne, działające na zasadach spółdzielczości.
Idea spółdzielni energetycznych dynamicznie rozwija się zagranicą, m.in.
w Austrii, Szwecji, Danii, Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Ów model
wspólnych inwestycji w OZE jest popularny również w Niemczech. Tam
funkcjonuje już niemal 900 kooperatyw,12 pomimo iż prawo niemieckie nie
Por. np. M. Przygrodzki, Odraczanie inwestycji sieciowych w świetle zachowań prosumenckich,
„Rynek Energii” 2011, nr 2, s. 79
Por. art. 4.1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478)
11
Por. I. Chojnacki, Prof. K. Żmijewski: w Polsce trwa druga konsolidacja energetyki, „WNP.PL Portal
Gospodarczy”, http://www.wnp.pl/wiadomosci/prof-k-zmijewski-w-polsce-trwa-druga-konsolidacja-ener
getyki,216893_1_0_0_0_2.html (pobrano 20.07.2015 r.)
12
Pod koniec 2013 roku w Niemczech zarejestrowanych było dokładnie 888 spółdzielni energetycznych.
Por. Analiza mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu
prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej, Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka
Komandytowa. Warszawa 2014, s. 4
9
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przyznaje spółdzielniom energetycznym specjalnego statusu. Funkcjonują one na
tych samych zasadach co pozostałe przedsiębiorstwa, łącznie z koniecznością
uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze
energetyki. Wszelako niemieckie rozwiązania prawne wprowadzają inne warunki
korzystne dla spółdzielni. Oto wymóg posiadania wspomnianej koncesji nie
dotyczy przedsiębiorstw sprzedających energię elektryczną „tylko do odbiorców
końcowych zużywających ją do celów prywatnych, lub gdy zużycie związane
z działalnością gospodarczą nie przekracza 10.000 kWh rocznie”.13 Wówczas
przedsiębiorstwo
jedynie
powiadamia
odpowiedni
organ
regulacyjny
o prowadzeniu działalności gospodarczej, polegającej na produkcji energii.
Istotnym rozwiązaniem prawnym, wpływającym na sukces spółdzielni
energetycznych w Niemczech, jest również system wsparcia w postaci taryf
gwarantowanych (feed-in tariff). Jest on wysoce sprzyjający dla przedsiębiorstw
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Rozwiązanie to nakłada na spółki
energetyczne obowiązek zakupu energii z OZE po ustalonych odgórnie
i niezmiennych cenach, ale zróżnicowanych w zależności od rodzaju źródła.14
Ponadto o sukcesie spółdzielni energetycznych w Niemczech zdecydowała
rozwinięta świadomość ekologiczna społeczeństwa skutkująca wysokim stopniem
akceptacji odnawialnych źródeł energii, jak i zakorzeniona w tym kraju tradycja
spółdzielczości.
Interesujący przykład działalności spółdzielni energetycznych w Niemczech
stanowi rozwiązanie wprowadzone w gminie Weissach im Tal. Inicjatorem
przedsięwzięcia były władze samorządowe, które zorganizowały spotkanie
informacyjne dla mieszkańców z propozycją założenia kooperatywy. Oferta
spotkała się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, dzięki czemu już po
miesiącu od uruchomiania przedsięwzięcia zamontowano pierwsze instalacje
fotowoltaiczne powstającej elektrowni solarnej. Wkład mieszkańców wiązał się
głównie z wykupieniem udziałów spółdzielni, dzięki czemu przedsiębiorstwo
rozpoczęło działalność dysponując kwotą 107 tys. euro. Gmina udostępniła na
rzecz spółdzielni powierzchnię dachową kilku budynków publicznych, m.in. straży
pożarnej i szkoły podstawowej. Budowle te stanowiły odtąd platformę, na której
umieszczono panele fotowoltaiczne. W przeciągu trzech lat do spółdzielni
wniesiono ponad 14 tys. udziałów w wysokości 50 euro, dając pokaźną kwotę
przekraczającą 700 tys. euro. Dzięki zebranym środkom uruchomiono łącznie
10 urządzeń fotowoltaicznych, produkujących w sumie ok. 330 MWh
energii elektrycznej rocznie.15 Przykład gminy Weissach im Tal dowodzi, iż
w odpowiednich warunkach możliwe jest uruchomienie elektrowni przynajmniej
częściowo zabezpieczającej potrzeby mieszkańców, przy niewielkim koszcie
jednostkowym udziałowców.
W warunkach polskich również możliwe jest prowadzenie spółdzielni
energetycznych. Przepisy w naszym kraju nie określają wszakże odrębnej formy
prawnej, dla działalności gospodarczej tego typu. Nie nadają jej również
specjalnego statusu. Kooperatywa społeczna zmierzająca do utworzenia
13

Ibidem
Por. B. Soliński, Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii – porównanie systemu taryf
gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów, „Polityka energetyczna” 2008, nr 2, s. 110
15
European Energy Award in Baden-Württemberg, Ministerium für Umwelt,Klima und Energiewirtschaft,
Baden-Württemberg. Stuttgart 2012, s. 23-25
14
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elektrowni odnawialnej jest zatem możliwa, jedynie w oparciu o zasady określone
w ustawie z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443
z późn. zm.).16 Mamy wówczas do czynienia ze zwykłą spółdzielnią, której
działalność gospodarcza polega na produkcji energii lub innym jej przetwarzaniu.
Rozwiązanie to pozwala poniekąd zaimplementować na grunt polski pewne
rozwiązania obecne na terenie Niemiec. Prawo spółdzielcze sąsiedniego państwa
jest bowiem zbliżone do naszego.
W myśl przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, spółdzielnia jest dobrowolnym
zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, przy czym nie może to być mniej niż
dziesięć osób fizycznych lub trzy osoby prawne.17 Członkami spółdzielni mogą być
instytucje, firmy, organizacje oraz samodzielne osoby. Zawiązanie spółdzielni
następuje w wyniku podpisania statutu przez jej założycieli oraz ewidencję
przedsiębiorstwa w stosownym rejestrze. Prawo nie określa minimalnej wysokości
kapitału spółdzielni, zatem wymogi co do zakresu wnoszonych przez członków
udziałów określane są w statucie. Tym, co odróżnia spółdzielnie od innych form
prowadzenia działalności, jest wysoki poziom demokratyczności zarządzania
przedsiębiorstwem. Organem wyznaczającym kierunki działań spółdzielni jest
walne zgromadzenie członków, wskazujące zadania dla zarządu. W organach
spółdzielni mogą zasiadać tylko jej członkowie. Każdy z nich, niezależnie od ilości
udziałów, ma równorzędny głos. Zadaniem spółdzielni nie jest wypracowanie
dochodu lecz promowanie interesów jej członków. Udziałowcy mogą jednak
osiągać korzyści ekonomiczne z tytułu zysków przedsiębiorstwa. Niekoniecznie
muszą one przyjąć formę środków finansowych, lecz np. uzyskanej w wyniku
działalności energii. Jeśli wszakże spółdzielnia sprzedaje wytworzony przez
siebie produkt na rynku, wówczas relacje handlowe między kooperatywą oraz jej
uczestnikami odbywają się na zasadach tożsamych, jak w przypadku odsprzedaży
energii osobom niezrzeszonym. Spółdzielnia w odniesieniu do własnych członków
jest bowiem odrębną osobą prawną.
Dla funkcjonowania spółdzielni energetycznych w naszym kraju istotne
znaczenie mają przepisy określające wykorzystanie zasobów odnawialnych. OZE
są łatwo dostępnym źródłem zasilania, stanowią przeto najpewniejsze paliwo dla
spółdzielczych elektrowni. Zgodnie z art. 3 ustawy O odnawialnych źródłach
energii, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej z OZE wymaga uzyskania koncesji. Z obowiązku tego wyłączone są
jedynie mikroinstalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 40 kW oraz
mocy osiągalnej cieplnej nie większej niż 120 kW (kojarzone głównie z energetyką
prosumencką), małe instalacje o mocy elektrycznej do 200 kW i cieplnej do 600 kW
oraz elektrownie wykorzystujące gaz rolniczy lub wyłącznie biopaliwa. Zgodnie
z art. 42 przytoczonej ustawy, zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
jest obowiązkowy pod warunkiem, że określonemu ustawowo „sprzedawcy
zobowiązanemu” oferuje się „całość wytworzonej i wprowadzonej do sieci
przesyłowej lub dystrybucyjnej energii(…) w okresie co najmniej 90 następujących
po sobie dni kalendarzowych”.18 Oznacza to, iż energia ze źródeł odnawialnych nie
może być sprzedawana inaczej niż hurtowo, za pośrednictwem krajowych

Por. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.)
Por. Ibidem, art. 6
18
Art. 42 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii…, op. cit.
16
17

1273
________________________________________________________________________________________

operatorów. Możliwe jest wszelako wykorzystanie wytworzonej energii na użytek
własny, za pośrednictwem linii bezpośredniej – swoistej wewnętrznej sieci
przesyłowej łączącej instalację energetyczną wprost z odbiorcą. Zgodnie z art. 7a
ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997, poz. 348,
z późn. zm.) założenie takiej linii wymaga zgody Prezesa Urzędu Regulacji
Energii.19
Wewnętrzną sieć dystrybucji zamierza utworzyć pierwsza kooperatywa
energetyczna powołana w Polsce – Spółdzielnia Nasza Energia. Zawiązała się ona
na terenie czterech sąsiadujących gmin Sitno, Skierbieszów, Łabunie i KomarówOsada w Powiecie Zamojskim, w Województwie Lubelskim. Inicjatorem
przedsięwzięcia jest prywatna firma Bio Power Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu.20
Spółka owa z powodzeniem zainteresowała swoim projektem władze
samorządowe wspomnianych gmin oraz mieszkańców. Do uczestnictwa
w przedsięwzięciu w roli udziałowców zachęcane są także osoby spoza
wskazanego obszaru odziaływania spółdzielni. Organizatorzy zamierzają
wykorzystać silnie rolniczy charakter powiatu zamojskiego oraz jego korzystne
warunki agrarne, skutkujące znaczącym potencjałem biopaliwowym. Program
spółdzielni zakłada powstanie 15 biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej od
0,5 do1 MW, zgrupowanych w tak zwane węzły energetyczne. W zamierzeniach
składają się na nie każdorazowo trzy jednostki wytwórcze, rozlokowane względem
siebie w określonej odległości oraz połączone mostami kablowymi gwarantującymi
wzajemne rezerwowanie mocy.21 Energia będzie dostarczana do odbiorców za
pomocą własnej sieci przesyłowej energii (linie niskiego napięcia), niepołączonej
z krajowym systemem dystrybucyjnym. Zasilanie dostarczane będzie w postaci
tzw. formuły „double supply”, stwarzającej sposobność jednoczesnego podłączenia
dwóch dostawców energii – spółdzielni oraz operatora sieci dystrybucyjnej na dany
teren, z możliwością wyboru sprzedającego każdym momencie.22 Organizatorzy
kooperatywy są przekonani, iż produkt ich będzie sprzedawany po cenach o 20%
niższych niż energia z krajowego systemu dystrybucyjnego.23
Obecnie Spółdzielnia Nasza Energia jest w początkowej fazie inwestycji –
pozyskuje nowych udziałowców i partnerów oraz projektuje instalacje. Koszt
pierwszego etapu przedsięwzięcia wyniesie łącznie 150 mln zł,przy czym zakłada
się, iż przynajmniej 30 mln stanowić będą środki własne spółdzielni. Reszta
pozyskana zostanie w postaci dotacji i kredytów. Inwestowany kapitał własny
spółdzielni pochodzić będzie z funduszu udziałowego i zasobowego oraz

Por. art. 7a ust. 3 Ustawy z 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997, poz. 348, z późn.
zm.)
20
Por. J. Wyganowski, Pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna, Suwałki24.pl, http://www.suwalki
24.pl/article/3,pierwsza-w-polsce-spoldzielnia-energetyczna- (pobrano 22.07.2015 r.)
21
Por. Spółdzielnia Nasza Energia. Powstaje pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna!,
„Gramwzielone.pl portal zielonej energii” http://gramwzielone.pl/bioenergia/11409/spoldzielnia-naszaenergia-powstaje-pierwsza-w-polsce-spoldzielnia-energetyczna (pobrano 22.07.2015 r.)
22
Zob. również. A. Idzikowski, J. Makal, Mostek zasilany dwuprądowo – eksperyment symulacyjny,
„Pomiary Automatyka Robotyka” 2004, nr 7-8, s. 61-62
23
Por. Jak będzie działać pierwsza polska spółdzielnia energetyczna? (wywiad), „Gramwzielone.pl
portal zielonej energii”, http://gramwzielone.pl/bioenergia/11409/spoldzielnia-nasza-energia-powstajepierwsza-w-polsce-spoldzielnia-energetyczna (pobrano 22.07.2015 r.)
19
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przychodów z działalności gospodarczej.24 Pierwszy etap przedsięwzięcia planuje
się wykonać na przestrzeni siedmiu lat.
Powodzenie Spółdzielni Nasza Energia może przynieść lokalnej społeczności
liczne korzyści. Biogazowy charakter inwestycji stwarza szansę na aktywizację
rolnictwa w tym regionie oraz możliwość wykorzystania odpadów rolnych w postaci
kiszonki, umieszczanej w zbiornikach fermentacyjnych elektrowni. Powstała
w efekcie tego odgazowana masa, po uzdatnieniu stanowić będzie dodatkowy
profit w postaci wysokowydajnego, naturalnego nawozu. Oczywistym zyskiem
mieszkańców terenu objętego odziaływaniem spółdzielni będzie również powstanie
nowych miejsc pracy. Do udziału w przedsięwzięciu angażowani są bowiem
miejscowi przedsiębiorcy i rzemieślnicy. Kolejny pozytywny rezultat funkcjonowania
spółdzielni stanowić będzie silniejsza integracja społeczna, powodowana
dążeniem do wspólnego celu. Wreszcie lokalna społeczność uzyska dostęp do
potencjalnie tańszej energii elektrycznej, zaś członkowie kooperatywy osiągną
możliwość wykorzystania nadwyżki bilansowej.
Powyższe zalety można rozciągnąć na ogół spółdzielni energetycznych,
przynoszących zwykle korzyści społeczne i ekonomiczne w miejscu ich
odziaływania. Profitów jest niewątpliwie więcej. Przedsiębiorstwa tego typu
stanowią alternatywę biznesową wobec innych form prowadzenia działalności
gospodarczej, prostszą w realizacji i łatwiej dostępną dla ogółu. Dają możliwość
zgromadzenia kapitału w dużej grupie co powoduje, iż ryzyko niepowodzenia
inwestycji rozkładane jest na kolektyw a nie pojedyncze osoby. Odpowiedzialność
finansowa członków za zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa jest ponadto
ograniczona do wysokości wprowadzonego udziału. Zebrane środki umożliwiają
budowę większej i bardziej opłacalnej instalacji od przedsięwzięć indywidualnych
inwestorów, np. prosumentów. Wreszcie egalitarność spółdzielni, związana
z równorzędnością głosu każdego członka przy podejmowaniu strategicznych
decyzji, sprzyja transparentności działań oraz odporności na wrogie przejęcia
przez komercyjnych uczestników rynku.
O biznesowej opłacalności tego typu inicjatyw świadczy ich popularność
w Niemczech. Idea kooperatyw energetycznych w tym kraju zaczęła się rozwijać
ledwie w 2008 roku, a już liczba inicjatyw zbliża się do tysiąca. Spółdzielnie
zrzeszają znaczącą ilość członków, średnio po 160 osób będących w 91%
osobami fizycznymi.25 Inicjatywy kierowane są zarówno do osób majętnych, jak
i mniej zasobnych finansowo. Średnia cena udziałów wynosiła w 2012 roku 714
euro, przy czym ponad 60% z nich oferowano w wysokości poniżej 500 euro,
w tym nawet po 50 euro.26 Przeciętny koszt inwestycji spółdzielni wynosił 1,6 mln
euro, ale około 20% zaciągniętych na ten cel kredytów już zostało spłaconych.
Zysk udziałowców mieścił się średnio na poziomie 4% włożonego wkładu
rocznie.27

Por. Spółdzielnia Nasza Energia. Powstaje pierwsza…, op. cit.
Por. Energy cooperatives – results of the survey carried out in spring 2012, DGRV – Deutscher
Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. Berlin 2012, s. 6-7
26
Por. Ibidem, s. 8-9
27
Por. Ibidem, s. 10-14
24
25
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Spółdzielnie przynoszą profity również w zakresie kształtowania lokalnego
i krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Sprzyjają rozwojowi energetyki
odnawialnej, korzystnej dla środowiska przyrodniczego i klimatu. Szczególnie
korzystne jest tu oddziaływanie spółdzielni produkujących energię cieplną, dzięki
którym domowe urządzenia grzewcze, wykorzystujące zwykle paliwa
konwencjonalne, zastępowane są ogrzewaniem centralnym ze źródeł
ekologicznych. Inwestowanie lokalnych społeczności w małe elektrownie sprzyja
jednocześnie rozproszeniu produkcji energii w kraju oraz zwiększeniu
dywersyfikacji źródeł zasilania. Rozproszona produkcja energii pozwala zachować
możliwą do lokalnego wykorzystania rezerwę mocy, zapewniającą ciągłość
zasilania w sytuacjach problemów z funkcjonowaniem systemu przesyłowego.
Wpływa to zwłaszcza na poprawę sytuacji energetycznej obszarów wiejskich, gdzie
niedobory energii zdarzają się dziesięciokrotnie częściej niż w miastach.28
Na korzyść zmienia się również jakość dostarczanej energii, związana
z możliwością redukcji jej strat w sieci dystrybucyjnej. Na zakres strat w sieci
wpływa bowiem zmieniająca się w czasie ilość przepływającej energii elektrycznej,
w tym przypadku utrzymywana na korzystnym poziomie.29 Lokalna produkcja
energii sprzyja budowie niezależności od oferowanych cen energii wytwarzanej
w konwencjonalnych elektrowniach, z korzyścią dla członków kooperatywy
i społeczności lokalnej. Idea spółdzielni może wydatnie przyczynić się do rozwoju
generacji rozproszonej. Wszak doświadczenia niemieckie pokazują, iż „elektrownie
obywatelskie” cieszą się wysokim stopniem akceptacji społecznej.30
Koncepcja spółdzielni energetycznych stanowi względnie nową propozycję
w zakresie budowania bezpieczeństwa energetycznego małych wspólnot. Rozwój
tego projektu w krajach Europy Zachodniej dowodzi wszelako istnienia znaczącego
kapitału społecznego, który można wykorzystać również na naszym polu.
O sukcesie spółdzielni energetycznych w Polsce zadecydują jednak nie tylko dobre
chęci naszych rodaków, ale również postawa prawodawcy definiującego rynek
krajowy. Powodzenie Niemiec w promowaniu idei spółdzielczości w energetyce
wynika z tamtejszego systemu wsparcia OZE. Polska również potrzebuje
rozwiązań korzystnych dla inwestorów zainteresowanych energetyką małych mocy.
Niezbędne jest klarowne prawo dotyczące energetyki odnawialnej, promujące
rozwiązania sprzyjające rozwojowi tej gałęzi gospodarki. Korzystne byłoby także
subsydiowanie oddolnych inicjatyw obywatelskich w zakresie rozbudowy
infrastruktury energetycznej opartej na OZE. Wsparcie takie może opierać się
na zasadach zbliżonych do prowadzonego obecnie przez NFOŚiGW programu
„Prosument”,
dedykowanego
jednak
nie
indywidualnym
inwestorom
a spółdzielniom.
Sygnały
rosnącego
zainteresowania
zagadnieniem
spółdzielczości
energetycznej szczęśliwie już się pojawiają. Jednym z nich jest opublikowana
w 2014 r. Analiza mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej

Por. E. Grochowska, Polskiej wsi potrzebna energetyczna rewolucja, „Planergia informacje”,
http://www.planergia.pl/rozne/item/1834-polskiej-wsi-potrzebna-energetyczna-rewolucja
(pobrano
24.07.2015 r.)
29
Por. M. Jurczyk, Generacja rozproszona a rynek energii, „Rynek Energii” 2005, nr 3, s. 38-40
30
Zob. Energy cooperatives – results of…, op. cit.
28
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do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii
Europejskiej, stworzona na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Badanie tego
obszaru gospodarczego przez resort odpowiedzialny za sprawy energetyki stanowi
dobry znak. Być może dowodzi również poszukiwania przez decydentów
możliwości implementacji niektórych korzystnych rozwiązań niemieckich na teren
naszego kraju. Wraz z rozwiązaniami systemowymi niezbędna jest jednak szeroka
kampania informacyjna oraz budowanie świadomości ekologicznej Polaków. Bez
odpowiedniej wiedzy naszym zachodnim sąsiadom nie udałby się wypromować
idei kooperatyw energetycznych. Powstanie spółdzielni Nasza Energia świadczy
jednak o tym, iż możliwości prawne i chęć obywatelska praktycznego wdrożenia
koncepcji spółdzielni energetycznych już występują w przestrzeni socjalnej.
Z nadzieją należy obserwować czy inicjatywa ta okaże się sukcesem, zarówno
finansowym jak i społecznym. Jej powodzenie może wszelako zachęcić do
wdrożenia zastosowanych rozwiązań również inne, potencjalnie zainteresowane
wspólnoty lokalne. Wszak szeroki odbiór społeczny tej idei zdaje się zapowiadać
liczne korzyści dla kraju i jego mieszkańców.
Streszczenie
Problematyka niniejszego artykułu odwołuje się do społecznego wymiaru
bezpieczeństwa energetycznego, które rozpatrywane jest w kontekście kapitału
ludzkiego i gospodarczego wspólnot lokalnych. Kluczowe zagadnienie stanowi
perspektywa tworzenia spółdzielni energetycznych opartych na współpracy
samorządu, przedsiębiorców i mieszkańców. Zaprezentowane zostaną również
możliwości oraz bariery prawne, społeczne i ekonomiczne rzutujące na potencjał
kreowania tego typu działalności gospodarczej. Problem zostanie przedstawiony
w odniesieniu do lokalnego oraz krajowego bezpieczeństwa energetycznego.
Summary
The issue of this article concerns the social dimension of energy security,
which is being considered in the context of human and economic capital of local
communities. The key issue is the prospect of creating an energy cooperatives
based on collaboration between local authorities, businesses and residents. Will
also be presented chances and barriers of legal, social and economic, affecting the
potential of creating this type of business. The problem will be presented in relation
to the local and national energy security.
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SCENARIOS AND DETERMINANTS OF AN ECO-CITY – A SHORT REVIEW1

1. Introduction
The creation of a plan for sustainable development for selected regions and
cities is based on a choice of such methods of rational use of environmental
resources and values, in order to solve the problem of the preservation of balance
between economy, environment and society. So far, the weakness of the
aforementioned systems, forming a territory characterised by the lack
of connection of planned development objectives to the possibility of a real impact
on the regional units. The paper presents examples of conditions that create
scenarios for the development of an eco-city.
The global problem of energy consumption, shrinking natural resources, and
the slow destruction of the environment are just a few of the reasons why the
subject of sustainable development is discussed withing this paper. It would seem
that the concept itself is not sufficient to solve the aforementioned problems.
Therefore, the path of exploration should be narrowed down and the areas
of sustainable development should be specified and focus only on the areas
of urban infrastructure.
2. A state of the research of an eco – city
Taking into account the current state of research of accumulated literature,
a lack of specific scenarios for sustainable urban development can be observed.
Moreover, only general reports and protocols are published and imposed by the
European Union, which do not confer constructive conclusions, but only plans that
the majority of urban authorities should develop for a united Europe. It reveals,
therefore, that the plan for sustainable development is just a slogan or an
advertising slogan, which aims to advance the implementation of the planned
policy of a country, and do not protect resources and the environment for the
benefit of men.
Facing the problems associated with shrinking of water resources, energy and
overloaded infrastructure, as well as the fight against climate change, it is required
to adopt a rational approach and formulate new operating scenarios for a basic unit
of regions. However, this is not to create another plan for a conventional city that
today in most countries can be observed. In the framework of sustainable
development the idea is to create the so-called eco-city, that is, areas in which the
relationship between the three basic building blocks: the environment, economy,
society, on all levels of human life will integrate. Similarly, according to Dr. Mazur –
Wierzbicka, who believes that an eco-town should be linked to the development or
growth of social and economic development taking into account the ecological

1

An eco-town – a concept that is recorded in the literature in different ways - the lack of a fixed,
unambiguous nomenclature. The author has adopted the term „eco-town”. In other sources, the name
also functions as: eco – city
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requirements.2 According to the author Hiroiaki Suzuki, the eco-town should be
a place where man will live in harmony with nature. However, Wierzbicka argues
that it consists of achieving the objectives of a conventional city while reducing
energy consumption and non-renewable resources at the same time.3 The basic
idea of the author is to introduce innovative solutions that focus on energy
efficiency – thereby reducing the harmful contaminants while building infrastructure
for competitiveness and social goals.
However, a slightly different picture of the eco-city is presented by
Environment Committee of the University of Alexandria, Virginia, by which we learn
that the basis for sustainable development is the change of economic policy and
a programme of city development. It sounds very general, meanwhile, the authors
argue that it is not enough to introduce new technologies (the idea of Hiroiaki
Suzuki) where the lack of basic relationships between the environment and the
economy of the city is observed. Authors of the report of urban planning from the
University of Alexandria believe that sustainable urban development is primarily to
meet the basic needs of a consumer society with preservation of the historic
character and the possibility of using the resources by future generations.4 It is the
first and foremost education and explaination of the links between basic
environmental problems and the daily life of every citizen.
A similar position is presented by prof. Dr. Uwe Schubert of the University
of Vienna, who in his book describes that raising civic awareness and promoting
responsible consumption patterns will allow men to understand their place
in nature, as well as to help maintaining a high quality of urban ecosystems.
According to the professor, it is true that the eco-town offers many benefits, ranging
from personal comfort to global sustainable development, as all individuals who are
involved in urban development, contribute to improve safe environment. Therefore,
the costs of repairing the negative effects in order to improve the environment and
human health is decreasing.
Despite the different concept of sustainable development it is necessary to
find a unified solution. It can be observed that the authors of the report from the
Institute of Curitiba in Brazil are looking for this solution. They argue that
sustainable development should be implemented individually for each area of the
city.5 It may turn out that the analysis of different variants of the development will be
a legitimate approach. Detailed analysis can create a sustainable plan by
narrowing of the research to the selected area. Then, the natural geography of the
land may be helpful in terms of the purpose of locations and population density.
According to the aforementioned authors, the idea of the report is divided into
smaller areas in such a way as to harmonize the development of the entire city.
We should draw attention to the aspect that was taken by all authors, leading
to the conclusion that sustainable development is the re-use of raw materials, a life
E. Mazur-Wierzbicka, Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na
początku XXI wieku. Szczecin 2012
3
H. Suzuki, A. Dastur, S. Moffat, Eco cities: Ecological Cities an Economic Cities, The World Bank,
Washington DC, 2010
4
Eco-city charter 2008, City of Alexandria: The Urban Affairs and Planning Program Virginia
Polytechnic & State University Alexandria Center, EPC, Virginia 2008, p. 65-72
5
Institute for Research and Urban Planning of Curitiba: The city of Curitiba: Planning for Sustainability;
An Approach All Cities Can Afford. Presentation at World Banl Energy Week, Washington DC, March
2009, p. 56
2
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in harmony with nature and efficient eco-technology. A theory arising from the
report by Hiroiaki that „innovative technology is a necessity”6 at the secondary use
of resources is also a justifiable statement.
As far, only one, the most-quoted concept of sustainable development was
formulated in 1987 in the report „Our Common Future” (Brundtland Report),7
in which sustainable development was defined then as „(...) economic and social
development, which will satisfy the needs of the modern generation without the risk
that future generations will not be able to satisfy their needs, allowing them
to choose their lifestyle”.8
Information gathered within the report seems to be insufficient for achieving
the specific objectives regarding sustainable development, planning the eco-city on
its basis is not possible, because the report includes general information about the
environment and the economy.
The concept of sustainable development has found its expression in the works
of many organizations, it was included in the documents (such as „Rio Declaration
on Environment and Development”, „Global programme of action – Agenda 21 '),9
it was the main issue of the UN conference. Although the provisions adopted
in Agenda 21 have not been fully realized, however, countries have not moved
away from the concept of sustainable development.10 The evidence of the
aforementioned problem is the fact that new ideas to implement the principles
of sustainability, such as environmental space and national programs arose in
1992-2000.
3. A concept of the eco – city
Each development of the city is a result oft the economical, political and social
context. It affects spatial projects, which often do not guarantee positive results.
In the 1960s there was a wave of criticism concerning the cities in which the lack
of acceptance by the user of the aesthetic standards was pointed out.11 The
criticism was directed to the social aspects of urban development and the lack
of changes in the old forms. It is the result of significant differences between the
rich and the poor societies. In addition, overgrown communication systems, large
offices and residential buildings increase a sense of industrialized and reorganized
city that was deprived of tradition.
Creating a new urban vision has become a step towards combining theory
with practice, including both the development and the planning of specific areas.
Eco-city development project attempts to define a vision of sustainable area that
should be implemented in the near future as a norm and a necessity. In one
of Cracow University publication, it is stated that: „...In modern cities urbanization
6

H. Suzuki, A. Dastur, S. Moffat, Eco cities: Ecological Cities an Economic Cities, The World Bank.
Washington DC 2010
7
The World Commission on Environmental and Development: Our Common Future, Oxford University
Press, Oxford 1991, p. 56-72
8
D. Wortmann, V. Kovac, Von der Vision zur Strategie: Grundelemente und Entwicklungsmuster einer
Politik der Nachhaltichkeit, (w:) Sustainable Development – Utopie oder realistische Vision? Hamburg
2002, p. 95
9
M. Sebaldt, Von den Zinsen leben, nicht von der Substanz: Problemhintergrund und Entwicklung der
Idee der Nachhaltigkeit, (in:) Sustainable Development. Hamburg 2003, p. 42
10
Ibidem, p. 45
11
A. Kowalewski, Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, “Nauka” 1/2005, p. 123-146
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of the region has been defined as a sector of functionality or as boundaries
of the apartment”.12 It is therefore worth considering how eco-towns differ from
conventional cities.
Compared to the most complex projects, the main difference is the intense
adaptation of the urban structure for pedestrians, cyclists and public transport. The
difference is even more visible when one takes into account efficient use of energy,
which reduces the loss of value of the nature and the environment, becoming more
attractive for residents. In addition, protecting environmental resources and
renewable energy are some of the aspects of sustainable development.
Providing opportunities for people to identify with the city has also become an
important aspect of the plans that are not developed successfully. Therefore, the
idea of creating and preparing for human-friendly cities and the environment seems
to be necessary. An eco-city differs from conventional city, as it meets all of the
current human needs while maintaining the historic character and the ability to use
resources for future generations. According to the University of Virginia, the ecotown should be safe in terms of ecology, it should protect resources and the
environment, as well as affect the integrity of the city's infrastructure.13 A similar
position is held by an American organization Ecocity Builders, according to which:
„...the transformation of conventional urban and rural areas is crucial in the
construction of sustainable development, as well as the design of long-term plans
to protect the environment”.
The issue of the eco-city is also discussed at the world's leading conferences.
In Shenzen,14 in 2002, the participants agreed that sustainable development in
cities is necessary to protect resources and the environment, which will emphasize
the re-use of materials, increased share of renewable energy, and efficient
transportation.
Timothy Beatley states similarity in his book, in which he writes that the vision
of sustainable cities had been formed to a consistent record of achieving high
environmental standards.15 Also, the European Commission is of the opinion that
creating of an eco-city will serve as a model to look to other cities to inspire more.16
Without doubts, authors of numerous publications and literature note the need
for change and development towards building environmentally friendly cities.
Professor Uwe Schubert of the University of Vienna17 in his book, argues that the
eco-city projects also determine the minimization of materials, energy and
environmental loss, which have a crucial impact on urban development in the long
term.
Basing on the analysed literature, it can be clearly stated that the idea
of an eco-city in sustainable development posses mostly advantages. The only
K. Paprzyca, Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich – wybrane zagadnienia.
Kraków 2012
13
Eco-city charter 2008, City of Alexandria: The Urban Affairs and Planning Program Virginia
Polytechnic & State University Alexandria Center, EPC. Virginia 2008, p. 86
14
Ecocity Conference Delegation, Guidelines adopted by the 5th International. Shenzen China 2002,
p. 56
15
T. Beatley, Green Cities of Europe. Washington DC 2012
16
Ecocity Conference Delegation, Guidelines adopted by the 5th International. Shenzen China 2002,
p. 49
17
U. Schubert, G. Philine, Eco city Book 1: A better place to live, Vienna University of Economics and
Business Administration. Wiedeń 2005
12
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noticeable downside, to which a few authors refer to is the possibility of imprecise
planning scenario of urban development, which affects the high costs
of implementation of the plan.
To summarize the concepts of sustainable urban development, the main task
should be firstly to create the best conditions for economic growth while improving
the quality of the life of the society. In most of the cited literature authors agree that
the infrastructure improves environmental protection and achieves standards for its
protection. Strategic urban development will affect a modern and attractive space
to live. Thanks to it, the requirements that the European Union imposes in the field
of sustainable development will be fulfilled. The activities should inspire and
support policy of an eco-city, which will promote cooperation and implementation
of specific tasks in each city with aspirations to being environmentally friendly.
4. Solutions of functioning of the eco –city
Planning sustainable urban development, particular attention should be paid
to decisions that result in the change of continuation of economic policy and the
programme of the city. Analysing the development plans of many cities one should
focus on a few key features which include social, urban and infrastructural aspects
as well as transport. They are important because of the strategic development
of the areas in which improvement of current conditions of the city should proceed.
According to the author, the article focuses on two important conditions that are
social and urban.
The wealth of the inhabitants, the availability of jobs, health care, preservation
of resources for future generations are just some of the criteria of social
determinants that guide the authors in publications of cities' plans. One of them
is Frank Zeman, who broadly describes the social aspects of sustainable
development. He states that all individuals who are involved in improving the
quality of lifes simultaneously affect the safety of the environment in which they
live. In addition, he claims that the creation of rational plans allow for reduction
of negative effects of human activity would then be less expensive.18
In contrast to Zeman, an important problem, which draws attention of the
Department of Sustainable Development of Veolia Environment19 is public
information and education about environmental issues, which are closely linked to
the life of every human being.
A slightly different picture of society is presented by Professor Schubert of the
University of Vienna, who argues that an important category in the creation
of social conditions of the so-called eco-city is social capital associated with
a particular territory. Men have been linked with the place in which they reside for
years, therefore they should not lose the feeling of losing traditional and historical
values.20
A different vision of social conditions is presented in Kozłowski's book, who
believes that an important category in creating a sustainable plan is population
F. Zeman, Metropolitan sustainability – Understanding and improving the urban environment, Oxford
Cambridge, United Kingdom 2012
19
The World Commission on Environmental and Development: Our Common Future, Oxford University
Press. Oxford 1991, p. 56-72
20
U. Schubert, G. Philine, Eco city Book 1: A better place to live, Vienna University of Economics and
Business Administration. Wiedeń 2005
18
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density. In addition, optimization of the building often has an impact on quality of
life and it increases social interaction.21
Most of the new plans, which aim to improve the quality of life of the society
should be considered individually for each of the cities. Reviewing the literature,
it should be noted that the authors give different solutions of social aspects. This
is due to different priorities and perceptions of environmental safety rules. The fact
is that men seems to be more aware and responsible for their activities, which
consequently affect the environment. People often talk about the diversification
of public space, which should promote the attractiveness of everyday life and allow
communing with nature. Bearing in mind the problem of improving the quality
of urban life, and thus the social life, one should pay special attention to it when
planning infrastructure or development of green areas.
The second important factor that should be included in the plans of eco-cities
is urbanism. Global civilization and technological development in the field
of information has more influence on the transformation of spatial structures. Local
economy is being weakened, that leads to reduction in local resources, loss
of economic and cultural relations between a city and a region. Determinants
of urban planning are important for the formation of cities because their sprawl
causes considerable distances between people.
Apart from the above considerations when creating eco-city further solutions
and scenarios of its development require planning methods that take into account
the simultaneous analysis of other conditions listed in Table 1. Complexity of the
issues involving the collecting of a new planning methodology based on a general
algorithm for planning the development of sustainable cities and settlements and
multi-criteria methods supporting decision making process.
Identification of possible scenarios for the sustainable development of cities
and settlements requires a method of decomposition of global diagnosis. The first
step of this method is to create a matrix of acceptable scenarios covering all
possible actions of individuals that may occur in any scenario of development of
a town or a settlement unit. An example of such a matrix construction is given in
Table 1.
Table 1: The matrix of decomposition of diagnosis of global sustainable development
Determinants of the development of the city of Poznan
A scenario of sustainable city development
Criteria
Social determinants
- The level of wealth of residents
SC_1
- Availability of jobs
SC_2
- Access to health care
...
- Access to social care
SC_n
- Access to recreational infrastructure
-.....
SC_1
SC_2
...
SC_n
21

S. Kozłowski,, Przyszłość ekorozwoju. Lublin 2005

Urbanism determinants
- Zoning plans
- The availability of investment areas
-......

1284
________________________________________________________________________________________

Determinants of the development of the city of Poznan
A scenario of sustainable city development
Criteria
Infrastructure determinants
- Access to water supply
SC_1
- Access to the sewerage network
SC_2
- Access to the grid
...
- The availability of district heating
SC_n
- Access to the gas network
- The availability of IT
SC_1
SC_2
...
SC_n

Communication determinants
- The availability of public transport
- The availability of bike paths
- The availability of parking buffer
-....

SC_1
SC_2
...
SC_n

Environmental determinants
- The level of carbon dioxide emissions
- The level of emissions equivalent
- Production of municipal waste
- The level of segregation of waste
-.......

SC_1
SC_2
...
SC_n

Other
-....

The use of multi-criteria methods for decision support in the selection
of scenarios for sustainable urban development requires identification criteria –
characteristic evaluation of individual scenarios. A set of criteria is in most cases
open and can be modified in the planning process in cooperation with the decision
maker and analyst.
In the case of urban sustainability criteria, they must describe in a quantitative
way each of the scenarios assessed, characteristics associated with those
described in Table 1 determinants of development.
An example of the criteria describing the social conditions may be:
 The criterion of wealth of a society – kzs, expressed by grossvalue of urban
product per capita of the city (settlement unit),
 The criterion of accessibility to jobs – npm designated as the unemployment
rate for the city (settlement unit) in the implementation of the scenario,
 The criterion of accessibility to health care – koz, determined as an indicator
of availability of medical specialists and hospitals,
 The criterion of accessibility to recreational infrastructure – kir, expressed
by a number of recreational facilities: swimming pools, sports fields, parks,
etc.., per capita.
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An example of criteria describing the environmental conditions may be:
 criterion of carbon dioxide emissions – KCO2 expressed in megagrams
emitted annually in the evaluated scenario, the development of the city
(settlement unit) di carbon monoxide:
 The criterion of emissions equivalent – ker, expressed by the amount
of criterion equivalent of annual emissions of air pollutants (SO2, NOx, CO,
PZ, BaP,...),
 The criterion for the production of municipal waste – kpok, expressed
as an annual production of municipal waste associated with the
implementation of the assessed scenario,
 The criterion level of segregation of municipal waste – kSOK, expressed by
weight of an indicator of recirculation level waste.
A similar construction criteria should be proposed for the other conditions
described in the decomposition of the global diagnosis (Table 1).
Conclusions
The following publication presents the main conclusion of the eco-city from the
perspectives of leading disciplines involved in the planning process as well as the
evaluation of the site concepts. The conclusions constitute the basis of the
guidelines which focus on urban planning, transport and infrastructure. Urban
planning is the first step toward an eco-city neighborhood, that is the selection of
a sustainable location. The site in question should have a high potential for having
an appropriate social, cultural and economic infrastructure and workplace nearby.
The guiding theme for urban planners in this context is accessibility. This means
that shops for daily needs, schools, nursery schools, services, jobs, leisure
activities, etc. must either be located within the site itself or in the direct
surroundings and that, ideally, the site should fit within a polycentric urban
structure. If the inhabitants need to commute or travel, they should be able to rely
on environmentally-friendly modes. A special focus should be on rail transport,
which normally corresponds to an urban development that is oriented along axes.
The development’s scenarios should use the land in order to prevent urban
sprawl. The conclusion to the selection of the site must take account of internal city
developments as well as the existing or planned public transport infrastructure.
Generally, well-located, brownfield and inner city development must be given
priority. However, greenfield project may be justified if the demand for new housing
cannot be satisfied within the city area and if it is combined with high – quality cycle
routes, a high-quality public transport system and clearly defined ecological and
social objectives.
During the planning scenarios of the eco-city one should remember about
a number of obstacles and success factors. It is important to note that obstacles
and success factors were experienced simultaneously. The resulting combination
and the possible dominance of one over the other depended on the individual
circumstances of the particular plan.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak postrzegany jest zrównoważony
rozwój w perspektywie obszarów miejskich. Jest to odniesienie do zagadnienia
związanego z szeroko rozumianym rozwojem struktur miejskich w oparciu
o ekologiczne technologie i plany, które uwzględniają aspekty ekonomiczne,
środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Sformułowanie scenariusza rozwoju jest
wyzwaniem dla współczesnej gałęzi nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki.
Zwrócono uwagę na to, że plany zrównoważonego rozwoju należy ustalać
indywidualnie dla każdego z miast, a nie podążać za globalnym trendem
i wytycznymi narzucanymi przez Unię Europejską. Dlatego nieprzemyślanie „eko
działania” mogą prowadzić do negatywnych w skutkach konsekwencji
środowiskowych, ekonomicznych i wielu innych.
Summary
This article presents the sustainable urban development comprehends issues
related to widely understood development of urban structures based on green
technologies and plans that take into account the analysis of economic,
environmental and social circumstances. A subject matter that is being discussed
in the article, is an important branch of modern, sustainable economy, and it is
growing rapidly as a result of increasing numbers of eco-cities that have emerged
in the world.
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THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE
ENERGY SECURITY OF THE COUNTRY

Energy is a good, without which it is difficult to imagine functioning in the
present, global world. It is essential for the sustainable development of the state
and necessary to ensure the society’s comfort of living, and this fact is proved by
the growing energy needs of world’s economies. It is estimated that the global
consumption of energy carriers will rise dramatically in the next several years (from
13.9% in 2003 to 21.7% in 2030).1 Taking this fact into account, energy security
should be a priority issue in the policy and strategy of the modern state. At present
energy resources are an important instrument of impact which is eagerly used
to attain goals in international politics (e.g. Russia). The subjects of international
law which are poorer in the aforementioned resources are forced to look for
solutions which ensure the optimal energy management. Endeavors aiming at
ensuring energy security should be initiated not only at the central level but also at
the local one, as energy is the ”albatross” of security. 2
Therefore the main goal of these considerations is to present the actions
of the basic unit of local government for energy security. The article makes an
attempt to answer the following questions: What actions are performed by the
commune regarding local energy policy? In what ways is the commune involved in
the development of the energy security of the state and region? The author has
analyzed legal acts, strategy documents and initiatives undertaken by the basic
unit of local government concerning energy economy. The author has referred to
the Municipality of Szczytno, located in Warminsko-Mazurskie Province. At the
beginning of these considerations various perspectives on energy security will be
presented, followed by the presentation of the main tasks of the basic unit of local
government in Poland. Finally, selected enterprises of the municipality concerning
the rational energy management will be discussed.
Energy security has been defined in Polish legal acts and strategy documents.
In the act of 10th October 1997 on Energy Law it has been defined as “the condition
of the economy which enables to satisfy the current and prospective demands for
fuels and energy in a technically and economically justified way, complying with
environmental requirements”.3 It has been described in a similar way in “Energy
Policy of Poland until 2030”. The definition also takes into account the fact that
satisfying the demand for fuels and energy should be accompanied by the
W. Bohnenschäfer, Beitrag der Energieträger zur sicheren und wettbewerbsfähigen
Energieversorgung, (in:) Nachhaltige Energiepolitik für den Standort Deutschland. Anforderungen
an die zukünftige Energiepolitik, W. Bohnenschäfer, Ch. von Hirschhausen, W. Ströbele, J. Treusch,
U. Wagner. Berlin 2005, p. 66
2
Richard Lugar, the Chairman of the United States Senate Committee on Foreign Relations once said:
„energy is the albatross of U.S. national security”, implying that America’s energy dependence
prevents the country from pursuing its goals.
3
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Act on Energy Law, 10th April 1997, Art. 3 point
16, Dz. U., No. 54, item 348 as amended, unified text)
1
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minimization of the negative impact of the sector on the conditions of social life. 4
And in Poland’s Energy Policy until 2030 the term of the security of supplies has
been used. It is used to refer to energy security in the western countries. 5 The
document points out that “the security of energy and fuel supply is defined as
ensuring the stable supplies of fuel and energy at the level which guarantees
satisfying the country’s demand, at the rates which are accepted by the economy
and the society, assuming the optimal use of the country’s energy resources and
through the diversification of the sources and directions of oil, gas and liquid fuel
supplies”.6 In order to present the essence of the concept it is also necessary to
refer to “the Doctrine of Energy Security Management”, which says that “energy
security is the ability to satisfy the demand for fuels and energy at market
conditions with regard to quantity and quality, at the price resulting from the
balance between demand and supply, complying with environmental
requirements”.7
A lot of attention has been devoted to the issue of energy security in the
Strategy of National Security of the Republic of Poland of 2014. The document
points out that it is our national interest in the area of security to ensure constant
and sustainable development of social and economic potential of the state”, which
will be difficult to attain without energy. Ensuring energy security has been
presented in this strategy as the strategic objective of the state. 8 This issue
is frequently touched upon in this approach, for example in the context of creating
the common European energy market, the diversification of routes and sources
of resource supplies, as well as the sources of production based on nuclear
energy. “It is the strategic objective for energy security to launch mining of energy
resources from internal unconventional deposits, the development of network and
production infrastructure based on coal, nuclear and gas fuels as well as ensuring
diverse access to sources and routes of energy resources supplies”. (…) The
essential element of the country’s policy will be to ensure the stability of the
supplies and to integrate energy systems of EU member states.” When analyzing
this strategy document in the area of security, one may notice that the issues
connected with energetics are highlighted, which emphasizes its importance for the
state and society. It is proved by another statement included in the strategy:
energetic is one of the key elements of national security”. 9 Moreover, it is worth
emphasizing that the document (its conclusion) mentions the subjects responsible
for the fulfillment of strategic objectives, and it includes local government units.
This implies that energy economy should be a concern for local governments.
In the literature of the subject “energy security or energy supplies security
is defined as accessibility of energy at any time, in various forms, at sufficient
volume and at the reasonable price or price possible to pay”. 10 According to
4

Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Ministry of Economy and Labour, http://www.bezpie
czenstwoekonomiczne.pl/polityka2025.pdf (accessed 19.01.2016).
http://weglowodory.pl/bezpieczenstwo-energetyczne/ (accessed 05.01.2016).
6
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, annex to the Government Regulation no. 202/2009 of 10th
November 2009, Ministry of Economy. Warsaw 2009, p. 8
7
Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym, Ministry of Economy and Labour. Warsaw
2004, p. 5
8
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014. Warsaw 2014, p. 11
9
Ibidem, p. 15
10
K. Żukrowska, M. Gącik, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warsaw 2006, p. 122
5
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Z. Stachowiak energy security means current and prospective ability of country to
supply energy to internal consumers at socially acceptable prices, while retaining
political independenc.11 Summing up the review of various definitions it will be
worth referring to P. Czerpak, who notes that the concept of energy security
is closely related to the sustainable development policy, economic factors,
the development of energy markets and socio-economic changes in transport and
information technologies, etc. […] Energy security has both internal nature
(balance of demand and supply with regard to environment, consumers and
political and economic requirements) and external nature (closing the gap resulting
from the disproportion between the country’s production and its demand). 12 Its
important determinants are among other things the condition of supply system, the
level of diversification of supply sources as well as internal stability of a country
and its international situation.13 To conclude, it has to be claimed that the essence
of the concept discussed is the ensuring of constant access to energy using
available ways and means, but at the price which is accepted by the consumer,
while retaining the sensitivity to environment and the conditions of social life.
One of the bodies responsible for the development of the country’s security
(including energy security) is local government, understood as the association
of local society created by virtue of law and appointed to perform the tasks
entrusted to it. Its structure was formed in the process of decentralization of public
power in Poland, initiated in 1990 as a result of the systemic transformation. The
main objectives of the gradually introduced reform were to support the
development of citizen society as well as to make the implementation of public
tasks more effective. In 1999 three-level structure of local government was
restored. The three levels are: commune, district and province. As a result of the
transformation, the commune became the basic unit of local government and the
political and institutional voice of the local community. 14 The rules of its functioning
were stipulated in the act of 8th March 1990 on commune self-government, article
7 stating that „one of the responsibilities of the commune is to satisfy the collective
needs of the community”. However, the act mentions the priority objectives, which
include healthcare, social care, family support, housing, order and public security,
or „the matters such as waterworks and water supply, sewage system, sewage
removal and treatment, keeping cleanliness and order as well as sanitary
equipment, rubbish dumps and the provision of electricity, heat and gas”. 15 The
above-mentioned list is not complete, which has been stated in article 7 of the
document analyzed: „the scope of commune’s actions includes all public matters
of local importance, not reserved by law to other entities”. 16 Therefore it enables
Z. Stachowiak, S. Kurek, S. T. Kurek, Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej.
Warsaw 2004, p. 20
12
P. Czerpak, Bezpieczeństwo energetyczne, (in:) Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka,
K. Żukrowska, M. Gącik (ed.). Warsaw 2006, p. 122
13
D. Foremny, Bezpieczeństwo energetyczne, (in:) Bezpieczeństwo państwa, K. A. Wojtaszczyk,
A. Materska-Sosnowska (ed.). Warsaw 2009, p. 216
14
T. Łachacz, J. Kamiński, Środowisko lokalne w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem, (in:)
„Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, J. Piwowarski, V. Porada, R. Kazansky,
A. Czop (ed.). Krakow 2015, no. 19, p. 125
15
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Local Government Act of 8th March 1999,
Dz. U., No. 16, item 95 as amended, unified text)
16
Ibidem
11
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the basic unit of local government to undertake any actions unless they conflict
with the competences of entities specified in relevant legal acts. Moreover, it has
to be mentioned that on the basis of statutory provisions or the agreement with
central administration bodies the commune performs tasks assigned to it, receiving
funds for their realization. To conclude, it is worth mentioning that the commune’s
responsibilities specified in a relevant legal act may be elaborated by specific
regulations, an example of which may be the matter of energy supply.
Within the framework of public utilities management the commune satisfies
collective needs of the community (e.g. electricity supply), which is made clear by
article 1, section 1 of the act on public utilities management. 17 Moreover, the act of
10th April 1997 on energy law determines the objectives of the commune
concerning the provision of electricity, heat and gas fuels. They include:
1. planning and organizing the supply of provision of heat, electricity and gas
fuels within the territory of the commune;
2. planning the lighting of objects such as public places and local, district and
regional roads located within the territory of the commune;
3. financing the lighting of objects such as streets, squares and local, district
and regional roads located within the territory of the commune;
4. planning and organizing actions aiming at the rationalization of energy
consumption and promoting the solutions which reduce its consumption in
the commune.18
Motorways and expressways have been excluded from the scope of abovementioned actions. When analyzing their content, it has to be noted that in the first
case the legislator has obliged local governments to fulfill two tasks: energy
planning and the organization of heat, electricity and gas fuels supply. According to
the regulations the entity responsible for the first task is the commune head,
mayor, or city mayor. He is obliged to prepare draft guidelines for the plan of heat,
electricity and gas fuels supply. And the organization of the supply referred to in
point one may be realized by the local government in cooperation with energy
companies. Planning and financing public lighting within the territory of the
commune is financed from its own resources. Another responsibility of the basic
unit of local government is the initiation and promotion of actions aiming at the
rationalization of energy consumption. This obliges local governments to
implement guidelines laid down in other legal acts and to serve as a model in this
regard. The tasks presented above suggest that energy planning is an essential
instrument, by means of which communes may develop local energy security.
In the process of planning electricity, heat and gas supply in the commune two
phases can be distinguished. At the first stage draft guidelines for heat, electricity
and gas fuels supply for the basic unit of local government are created. As it has
been mentioned, the entity responsible for this action is the commune head,
mayor, or city mayor. The guidelines, determined for the period of 15 years and
updated every 3 years, should contain the following elements:
1) “the assessment of the current demand for heat, electricity and gas fuels
and the anticipated changes;
17

Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Act on Public Utilities Management,
20th December 1996, Dz. U. z 1997, No. 9, item 43 as amended, consolidated text)
18
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Act on Energy Law, 10th April 1997, art. 9, Dz.
U., No. 54, item 348 as amended, unified text)
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2) enterprises rationalizing the use of heat, electricity and gas fuels;
3) the possibility of using existing surpluses and local fuels and energy
resources including electricity and heat generated by renewable energy
systems, electricity and heat produced in the process of cogeneration as
well as the utilization of waste heat from industrial installations;
4) the possibility of using energy efficiency improvement measures as defined
in the act of 15th April 2011 on energy efficiency;
5) the scope of cooperation with other communes”.19
It is essential that the guidelines should be comprehensive both in their
territorial dimension (the whole territory of the commune) and in their substantive
dimension (referring to all three energy carriers: heat, electricity and gas fuels).
The document is adopted by the commune council after prior approval by the
province authorities and after making it accessible for the public and taking into
account the remarks of interested entities. The second phase in the process
of energy planning of the commune is the creation of the plan of heat, electricity
and gas fuels supply, provided that the adopted assumptions do not fit with
development plans of energy companies and are not realized by them. In such
case the commune head, mayor, or city mayor is legally obliged to initiate the
creation of a draft plan of the provision, which has to be prepared on the basis
of the guidelines adopted by the commune council, but may concern only a part
of their scope. The draft plan should include:
- „suggestions concerning the development and the modernization
of particular systems of heat, electricity and gas fuels supply, with its
economic justification;
- suggestions concerning the use of renewable energy sources and efficient
cogeneration;
- suggestions concerning the use of energy efficiency improvement
measures as defined in the act of 15th April 2011 on energy efficiency;
- task implementation schedule;
- projected cost of the implementation of suggested enterprises and the
source of financing them”.20
The plan of supply is adopted by the commune council and local government
authorities may enter into contracts with energy companies. It is worth emphasizing
that the documents discussed (the guidelines and the plan of heat, electricity and
gas fuels supply) are strategy documents. They should be consistent with each
other, since they are the reflection of the commune’s policy regarding the
development of energy security. These documents have the form of economic
plans, and despite being adopted by the commune council they cannot be
considered normative acts since they do not establish legal norms which are
general and abstract in character. 21 They are more like law-enforcing acts, and
their objective is to implement statutory provisions and impose regulations
on entities obliged to it. However, it does not mean that the commune’s acts
of planning in the field of energetics are not legally binding, since, as M Kulesza
notes, „the plan is binding, but not because it contains legal or probable norms, but
19

Ibidem, art. 19, point 3
Ibidem, art. 20
21
M. Szydło, Planowanie w gospodarce energetycznej na obszarze gminy, „Samorząd Terytorialny”
2004, No. 5, p. 61
20
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due to the fact that it has been approved under existing legislation and the
legislation stipulates certain judicial consequences arising from the approval of the
plan”.22
To sum up, it has to be highlighted that communes are obliged to implement
the tasks specified in the act on energy law, regardless of their size, financial
capacity and the availability of human resources. The absence of draft guidelines
for the plan of heat, electricity and gas fuels supply makes it difficult for energy
companies to rationally plan the development of energy infrastructure and it may
result in higher costs of connection fees borne by consumers.23 The conscious
development of local energy policy enables local governments to modernize and
build energy infrastructure in accordance with socio-economic needs of the
commune. Besides, it increases the opportunities for easier access to EU funding,
which may be used to increase inhabitants’ comfort of living.
In order to present how communes fulfill duties specified in the act on energy
law it is worth mentioning the results of the research performed in 2011 by the
Foundation for Energy Efficiency. The research focused on energy planning,
energy management as well as informational and educational actions
in communes. The questions, sent with a request for public reply, were answered
by 647 local governments (out of 2479 inquiries sent), which represent 25% of the
country’s population and 26% of its area. 24 In the survey local government units
were asked whether they have produced and approved “the draft guidelines for the
plan of heat, electricity and gas fuels supply” and whether these guidelines are
consistent with the amended law.
Figure 1:
The existence of the plan of energy supply in the commune
2%
13%

No
17%

Yes
58%
10%

Yes, out of date
Yes, up to date
No data

Source: S. Pasierb, Sz. Liszka, J. Czajkowski, M. Kocoń, Gmina planuje i zarządza
energią, stan obecny i perspektywy, w świetle wyników badań, the Foundation for Energy
Efficiency, http://www.energiaisrodowisko.pl/gmina-planuje-i-zarzadza-energia (accessed
15.01.2016)
22

M. Kulesza, Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej. Warszawa 1989, p. 193
Energetyka w samorządach, http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4209,Energ
etyka-w-samorzadach.html (accessed 9.01.2016)
24
S. Pasierb, Sz. Liszka, J. Czajkowski, M.Kocoń, Gmina planuje i zarządza energią, stan obecny
i perspektywy, w świetle wyników badań, the Foundation for Energy Efficiency, http://www.energia
isrodowisko.pl/gmina-planuje-i-zarzadza-energia (accessed 15.01.2016).
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58% of local governments participating in the survey gave ‘no’ answer, and
only 10% answered ‘yes’. Moreover, 17% of the communes admitted they have the
guidelines, but the document is out of date.25 It is also proved by the data of energy
companies, which imply that 22% of the communes do not have the guidelines for
the plan of heat supply, and 56% of the units have not developed the plan of the
supply.26
Besides, it is worth noting that in the group of communes with less than
20 thousand inhabitants as many as 64% declare they do not have the plan
of energy supply and only 12% claim they have its up-to-date version.
Figure 2
The existence of the plan of energy supply in the communes
with 20 000 to 100 000 inhabitants
1%
12%
No

14%

Yes
Yes, out of date
8%

64%

Yes, up to date
No date

Source: S. Pasierb, Sz. Liszka, J. Czajkowski, M. Kocoń, Gmina planuje…, op. cit.

The more populated the area, the more favourable the results of the
presented survey. 19% of the communes with 20 000 to 100 1000 inhabitants have
the current plan, and 19% declare its absence. In the communes with more than
100 000 inhabitants 35% can pride themselves on having an updated version of
the document, and only 5% do not have it. 27 This implies that part of local
governments have draft guidelines for the plan of heat, electricity and gas fuels
supply, but in most cases it is outdated, with many local government officials being
not aware of this fact. It has to be added that pursuant to the act of 8 th January
2010 amending the act on energy law and amending some other laws, the first
guidelines for the plan should be produced or revised by 11th March 2012, that
is within the period of two years since the entry into force of the law. Not all of the
local government units have fulfilled this obligation, an example of which being the

25

Ibidem
J. Skrago, P. Furdzik, Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy – Prawo energetyczne, Energy
Regulation Authority. Gliwice 2011 (webpage attachment) http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacjeogolne/aktualnosci/4209,Energetyka-w-samorzadach.html (accessed 16.01.2016)
27
S. Pasierb, Sz. Liszka, J. Czajkowski, M. Kocoń, Gmina planuje…, op. cit.
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Municipality of Szczytno.28 However, it seems that it is not an isolated case for at
least several reasons. First of all, the relevant legislation does not make provision
for sanctions, financial penalties for local governments which do not have an up-todate version of the guidelines and the plan of heat, electricity and gas fuels supply.
“For most communes the absence of regulations and laws means that there is no
necessity for action”.29 What is more, the existing regulations on energy planning
are not very precise and leave plenty of room for interpretation and
implementation. The officials dealing with this issue in the communes of different
sizes and potentials emphasized the fact that ”…all legal acts which are being
adopted contain soft-law provisions, which state that we should do something but
no tough requirements are given”. 30 Moreover, for some time an option has been
considered to remove the provision on energy planning from the act on energy law,
which has existed since 1997. Such a decision would discourage local
governments from developing local energy policy even more.
Another important factor which may contribute to the absence of energy
planning in the communes is the issue of funding. Local governments finance the
implementation of the above-mentioned tasks from their own resources, and,
especially for smaller, less prosperous units, it is an additional financial burden,
which they are trying to avoid. Moreover, communes are not substantially and
organizationally prepared to fulfill the tasks referred to in the act on energy law.
Their structure lacks the units, or substantially prepared officials specializing in the
issue of energetic.
The problem also lies in low level of awareness of local government
authorities within the field of rational energy management. The results of the
above-mentioned survey imply that “the development of energy policy is often
treated by local governments as a burdensome duty, which in practice is not
respected by a considerable proportion of the communes”.31 Meanwhile, the
conscious planning and investing in this area may bring about specific benefits for
the members of a self-governing community, e.g. in the form of reducing the cost
of connecting to the power grid for new consumers.
In the following section of the article it will be worth referring to the actions
undertaken by local governments in the field of local energy security. One of them
is developing and adopting a local Low-Carbon Economy Plan by the commune
council. It is a strategy document defining the scope of undertakings possible to
realize, the implementation of which is to contribute to attaining the objectives
defined in the 2020 Climate and Energy Package, including increased share
of renewable energy and the improvement of energy efficiency. Besides, having
the plan is a condition necessary to apply for funding within aid programmes
(e.g. Operational Programme Infrastructure and Environment) and regional
programmmes for the period 2014-2020.

28

As of 31.12.2015 the Municipality of Szczytno did not have up-to-date guidelines for the plan of heat,
electricity and gas fuels supply – information provided by Municipal Office in Szczytno
Ł. Pytliński, M. Zaborowski, A. Guła, Raport z badań: wzorcowa rola samorządów w zakresie
racjonalnego zarządzania energią, (in:) Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2012. Budynki.
Krakow 2013, p. 54
30
Ibidem
31
Ibidem, p. 56
29

1296
________________________________________________________________________________________

The Municipality of Szczytno together with nine neighbouring local
governments have adopted “the Low-Carbon Plan for the communes located within
the districts of Szczytno, Mrągowo and Nidzica”. Its main objective is to obtain
long-term environmental, economic and social benefits. The strategic objective is
to build a low-carbon economy, aiming at the reduction of greenhouse gas
emissions and the increase in the share of energy from renewable sources. 32 The
main objectives of the local Low-Carbon Economy Plan also include the
rationalization of energy consumption, energetics development, and the promotion
of energy efficiency in companies as well as the increase in the production
of energy from renewable sources. Moreover, the document states that the abovementioned objectives may be attained by the implementation of various tasks, such
as supporting energy efficiency and reducing energy intensity of building structures
in public infrastructure; environmentally-friendly public transport; the modernization
of street lighting with respect to reducing energy consumption; using energy-saving
production technologies as well as promoting issues connected with the effective
use of energy.33 Besides, the document defines product and results indicators and
the monitoring of planned undertakings for the whole area covered by the LowCarbon Economy Plan. Some of them will be discussed in the further section.
The plan adopted by the town of Szczytno provides for the rationalization
of energy use, the essential element being to improve energy efficiency
in residential and public buildings. Therefore the need has been highlighted
to implement the tasks aiming at the comprehensive energy modernization
of buildings.
Table 1: Product and results indicators – rationalization of energy consumption
Product indicator
Indicator
Unit
Target value
Number of energy-modernized
piece
681
buildings
2
Instalation of heating
piece
352
systems/cooling systems
Results indicator
Indicator
Unit
Target value
Item
1
Reduction of greenhouse gas
Mg/year
1 079.51
emissions
Source: W. Orczyński, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych
na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego. Streszczenie i wnioski.
Poznan 2015, p. 9
Item
1

Within the analyzed area the modernization of 681 buildings and the
installation of 352 heating/cooling systems is planned. Product indicators will
be possible to attain by such actions as the insulation of buildings, introducing
energy-saving equipment and lighting, the reconstruction of heating, ventilation and
air-conditioning systems as well as the construction or modernization of internal
receiving installations and the elimination of existing heat sources. This will
contribute to the effective use of energy and the reduction of the emission of airW. Orczyński, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu
szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego. Poznan 2015, p. 82
33
Ibidem, p. 82-83
32

1297
________________________________________________________________________________________

polluting substances. Energy effect obtained as a result of the actions implemented
with regard to the rationalization of energy consumption is envisaged at the level
of 14393.52 GJ, which has been presented in table 2.
Table 2: Monitoring of indicators for the Low-Carbon Economy Plan – energy
consumption rationalization
Action

Envisaged
energy effect
[GJ]

Attained
energy
effect

Envisaged
greenhouse
gases reduction
effect [Mg/year]

Attained
greenhouse gases
reduction effect
[Mg/year]
-

Energy
consumpti
on
14 393,52
1079.51
rationalizati
on
Source: W. Orczyński, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej…, op. cit.., p. 11

The next objective envisaged in the local Low-Carbon Economy Plan is to
increase the production of energy from renewable sources. The document
includes several actions, which will contribute to the production of renewable
energy and the reduction of CO2 emission.
Tabela 3: Product and result indicators – increase in renewable energy production
Product indicator
Indicator
Unit
Target value
Number of constructed units
producing electric energy from
piece
26
renewable sources
2
Number of constructed plants
producing energy from renewable
piece
21
sources
3
Number of solar collectors installed
piece
602
4
Number of heat-producing units
piece
73
(geothermal)
Results indicator
Item
Indicator
Unit
Target value
1
Renewable energy production
MWh/year
135454
2
Reduction of CO2 emission resulting
Mg/year
36572.58
from producing renewable energy
Source: W. Orczyński, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej…, op. cit.., p. 8
Item
1

The presented data suggest that in the communes located within the territory
of the districts of Szczytno, Mragowo and Nidzica the construction of 21 plants
producing renewable energy and installing 602 solar collectors is envisaged. As a
result, the target value of renewable energy produced will amount to 13545
MWh/year and CO2 emission will be reduced by the target value of 36572.58
Mg/year. It is worth emphasizing that the development of renewable energy
sources and the emerging of regional market, embracing entities distributing
or producing renewable energy as well as renewable energy fuels and equipment,
will contribute to increased local energy security by diversification of routes and
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sources of energy supplies.34 It is estimated that the implementation of tasks
related to renewable energy production will contribute to attaining the energy effect
value of 135 454 MWh/year (table 4).
To conclude, it is worth emphasizing the benefits for local governments
related to the implementation of the Low-Carbon Economy Plan – increasing the
use of local, clean energy resources, creating new workplaces, and strengthening
the economy as well as increasing local energy security. Individual, public, and
economic entities’ actions included in the document aim at transforming the
economy into low-carbon one, in which energy and resources will be used in an
efficient way, ensuring the maximizing of economic development while minimizing
their consumption. Local governments play a significant role in this process, since
they are responsible for the implementation, coordination and promotion of lowcarbon economy.35
Other actions for the improvement of energy security in which local
government unit willingly participate are educational and training initiatives. As an
example we may mention meetings concerning the programme called “Prosument
na Warmii i Mazurach” (Prosumer in Warmia and Masuria) organized by the
Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management in Olsztyn in
cooperation with local governments. The meetings, held in local government
offices, have so far been organized in such places as Szczytno, Wielbark, Piecki
and Sorkwity.36 Their goal was to discuss the rules of applying for funds for the
installation of home renewable energy systems. This was also an excellent
opportunity to reach potential local beneficiaries with important information.
Besides, local governments also initiate other enterprises aiming at the education
of society regarding the opportunities connected with the new perspective of aid
programmes for the period 2014-2020 (e.g. promotional activities envisaged
in Low-Carbon Economy Plan).
An initiative which is worth explaining in more detail is the project of the
Commonhold Association from Szczytno, which has purposefully invested in
renewable energy sources in order to reduce high costs of heat. The association,
as one of the first institutions in Poland, installed a hybrid system combining
photovoltaics and heat pumps. The enterprise has been financed from owners’
own resources and from the Provincial Fund for Environmental Protection and
Water Management funds. The system installed in the association, so far rarely
used in multi-family buildings, consists of photovoltaic devices with a power
of 40kWp and heat pumps with a power rating of 120kW. 160 photovoltaic panels
have been placed on the roof of the building, and in the ground next to it 24 99metre-deep boreholes have been drilled, which will produce 7% of core energy. 37
Combining two renewable sources of energy into one hybrid installation is to
ensure 60W of thermal power per 1 square metre of the building. As emphasized
by Zbigniew Chrapkiewicz, the chairman of the association, ”this investment is
basically the idea for reducing heating bills […] According to our estimates the cost
34

Ibidem, p. 85
Ibidem, p. 106
36
O Prosumencie rozmawiano w szczycieńskim ratuszu, http://szczytno.wm.pl/311268,O-Prosumencierozmawiano-w-szczycienskim-ratuszu.html#axzz3 (accessed 13.01.2016).
37
M.T. Ziębowicz, Wspólnota Mieszkaniowa ze Szczytna prekursorem OZE, http://blog.zielonyzysk.pl/
wspolnota-mieszkaniowa-ze-szczytna-prekursorem-oze/ (accessed 13.01.2016)
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of heating one square metre may fluctuate between 1.80PLN and 2.40PLN. Before
the cost was much higher, when we used the local thermal power station, we paid
even 7PLN”.38 It has to be admitted that it is an innovative solution, which, if proved
effective, may be commonly used by other commonhold associations and housing
co-operatives in order to reduce the costs of living in blocks of flats. It is worth
emphasizing that this is a grassroots initiative of residents, who, being aware of the
potential of renewable energy sources, took the risk connected with the
implementation of the investment.
To conclude, it needs to be emphasized once more that in the contemporary
world energy is playing more and more important role, inter alia due to the
development of modern technologies. It is a common good, a condition necessary
for the sustainable development of the country and society. Rational energy
management is the subject of international discussion, and free and continuous
access to its carriers is often the cause of competition between countries or even
becomes embers of conflicts. Therefore it should be a strategic issue for the
modern state to provide energy security, understood as undisturbed access to any
amount of energy needed in the country, but at reasonable prices. It is a complex
and long-term process, requiring the involvement of various entities at the central,
regional and local level. Local governments should play a significant role in this
process, not only as the entity implementing national programmes and the
beneficiary of external funds, but also as an “actor” who consciously develops local
energy policy and security in this regard. The role of local governments should be
to create models for local communities, initiate energy-saving enterprises and
promote rational energy management among economic entities. The issue which is
extraordinarily important in the process of developing local security in the area
under consideration, and which has been neglected by some local governments, is
that of energy planning. For the communes it is an opportunity for their
development and the improvement of the living comfort of community members,
not a burdensome, statutory duty. What is needed in order to explore the potential
of this area is closer cooperation between central government units and local
authorities, for it seems that the opinions of local governments are often
marginalized and central authorities lack understanding in this matter. “…local
government activists always state that central administration authorities do not fully
appreciate capabilities of local governments. We assume that this is the matter of
educating these authorities. […] so that the authorities would realize our
importance as partners”.39 Due to the lack of dialogue imprecise regulations
concerning energy planning are interpreted and implemented in different ways.
One example is the fact that that the act on energy law does not define the way
of verifying the actions taken by local governments. However, it is necessary
to emphasize that the communes are trying to implement initiatives aiming at
strengthening energy security in the region and, at the same time, in the country.
One example is the development and approval of the local Low-Carbon Economy
Plan, with such goals as the reduction of economy’s emissivity and greater stability
of electricity supplies. Besides, local governments willingly participate in training
and educational initiatives as well as in promoting renewable energy sources.
38
39

Ibidem
Ł. Pytliński, M. Zaborowski, A. Guła, Raport z badań: wzorcowa..., op. cit., p. 55
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These are the actions resulting from the provisions of national strategies and other
legal acts or enterprises enabling to obtain external funding. What justifies local
governments is their limited organizational and staff capabilities, making it difficult
to implement the innovative activities in the field under discussion.
To conclude, it is necessary to emphasize that the commune should
consciously participate in the development of local energy security and implement
its own policy in this regard, based on strategic objectives of the state, legal acts
and accessible financial resources. In the 21st century rational energy management
is an issue of social and economic interest of any local government, creating
opportunities for its sustainable development.
Streszczenie
Tematem podjętych rozważań jest bezpieczeństwo energetyczne rozumiane
jako dostępność energii w każdym czasie i w wystarczającej ilości, ale po
rozsądnej i akceptowanej przez odbiorców cenie. Głównym celem artykułu jest
ukazanie roli samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa
energetycznego regionu i państwa. W związku z tym podjęto próbę odpowiedzi na
pytania: w jaki sposób gmina partycypuje w kształtowaniu lokalnego
bezpieczeństwa energetycznego? Jakie działania inicjuje samorząd lokalny
w zakresie polityki energetycznej? Analizie poddano akty prawne, dokumenty
strategiczne oraz działania realizowane przez podstawową jednostkę samorządu
terytorialnego w zakresie gospodarki energetycznej. Z przeprowadzonej analizy
wynika, że samorządy lokalne „zaniedbują” planowanie energetyczne na swoim
obszarze. Jest to związane głównie z nieprecyzyjnymi przepisami w tym zakresie,
czy też brakiem świadomości władz lokalnych. Tymczasem racjonalne zarządzanie
energią może być szansą dla gminy na zrównoważony rozwój.
Summary
The subject of these considerations is energy security understood as the
accessibility of energy at any time and in sufficient volume, but at the price which is
reasonable and accepted by consumers. The main goal of the article is to present
the role of local government in the development of the energy security of the region
or the state. Therefore an attempt has been made to answer the following
questions: In what ways does the local government participates in the development
of local energy security? What actions are initiated by the local government
regarding energy security? The author has analyzed legal acts, strategy
documents and actions performed by the basic unit of local government concerning
energy economy. The analysis suggests that local governments “neglect” energy
planning on their territories. It is mainly connected with imprecise regulations
concerning this issue or the lack of awareness of local authorities. However,
rational energy management may be a chance for the sustainable development
of the commune.
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Witold CHOMICZ
Politechnika Poznańska
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ZEOZ NA PRZYKŁADZIE ZBUDOWANEGO
OBIEKTU PROTOTYPOWEGO DLA „CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU –
SMART BUILDING”
Obecna sytuacja geopolityczna, ekonomiczna i ekologiczna świata zmusza
nas do ciągłego szukania rozwiązań pozwalających nie tylko ograniczyć wpływ
człowieka na środowisko, ale także mogących nas uniezależnić od źródeł
konwencjonalnych energii. Wykorzystanie tych źródeł negatywnie wpływa na
środowisko, a ze względu na ich nieodtwarzalne zasoby, grozi poważnymi
konsekwencjami w przyszłości, pod postacią konieczności ograniczenia możliwości
rozwoju, czy wręcz funkcjonowania człowieka.
Patrząc na ten problem przez pryzmat budownictwa, które przyczynia się do
40% udziału w ogólnej konsumpcji energii w Unii Europejskiej,1 to właśnie tutaj
należy poszukiwać rozwiązań mogących ograniczyć tę konsumpcję, czy nawet
przenieść ją na poziom zerowy.
Niestety, ograniczenia takie mogą implikować w życiu codziennym człowieka
przykre konsekwencje, ponieważ często nowe technologie biorą jednostronnie pod
uwagę tylko interes energetyczny, nie patrząc na pogorszenie jakości życia
jednostki. Idąc naprzeciw powyższym faktom, w firmie Wielkopolskie
Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej, jednemu z liderów budownictwa
przemysłowego w Polsce, zdecydowano się rozpocząć projekt badawczy, mający
na celu stworzenie technologii budowania przemysłowych obiektów, jednocześnie
zeroenergetycznych i zrównoważonych. Wynikiem tego projektu jest powstanie
pierwszego w Europie, innowacyjnego obiektu prototypowego w Jasinie
k. Poznania.
Obiekt ten budowany był w oparciu o założenia nowej, innowacyjnej
technologii ZEOZ.2 Realizacja tego projektu trwa od roku 2011 i jest możliwa ze
względu na pozyskanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, działanie numer 1.4 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz
wdrożenie wyników tych prac”. Ukończenie projektu planowane jest na jesień
2015. Genezą powstania prototypu było doświadczenie zdobyte podczas procesów
inwestycyjnych prowadzonych przez firmę W.P.I.P. w okresie ponad 20 lat pracy
na rynku budowlanym w Polsce. Ponadto, w roku 2009 W.P.I.P. zostało członkiem
założycielem PLGBC,3 działającego pod auspicjami WGBC4 – organizacji
szerzącej ideę budownictwa zrównoważonego na świecie. Na skutek tych faktów,
w roku 2010 powstała koncepcja badawcza, a złożony wniosek o grant badawczy

1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków (wersja przekształcona)
Akronim od nazwy ZeroEnergetyczny Obiekt Zrównoważony
3
Polish Green Building Council – Polskie stowarzyszenie budownictwa ekologicznego jest organizacją
non-profit, promującą budownictwo zrównoważone w Polsce.
4
World Green Building Council – organizacja non-profit promująca budownictwo zrównoważone na
świecie, jest twórcą system LEED.
2
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przeszedł pozytywną ocenę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i uzyskał
dofinansowanie.
Projekt rozpoczął się jesienią roku 2011 i jest podzielony na trzy etapy:
 fazę projektową trwającą 24 miesiące, w której powstały założenia do
projektu, projekt budowlany i wykonawczy oraz analizy ekonomiczne
obiektu,
 fazę budowlaną, składającą się na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz
budowę prototypu,
 fazę badawczą prototypu.
Na rysunku nr 1 przedstawiono wygląd prototypu obiektu ZEOZ.
Rysunek nr 1: Obiekt ZEOZ elewacja południowa

Od września 2014 do końca września 2015 prototyp przechodzi fazę
badawczą, gdzie poprzez wysoki poziom opomiarowania oraz oceny ekonomiczne
i socjologiczne, badane są założenia technologii, wyciągane są końcowe wnioski
dotyczące realizacji obiektu oraz wykonywane analizy ekonomiczne i społeczne,
które są podstawą technologii ZEOZ.
Pierwszym z elementów, jakie tworzą ideę obiektów typu ZEOZ to
zrównoważenie, co w skrócie oznacza przejście procesu certyfikacji obiektu
w ramach jednego z systemów wielokryterialnej oceny obiektów. W tym przypadku,
został wybrany system certyfikacji LEED z planowanym poziomem GOLD. Idea
budownictwa zrównoważonego pojawiła się pierwszy raz w raporcie „Nasza
Wspólna Przyszłość”, wydanym przez komisję Brundtlanda5 w roku 1987, gdzie
określono je jako sposób budowania, w jakim zaspokajamy potrzeby osób obecnie
żyjących, bez jednoczesnego negatywnego wpływu na przyszłe pokolenia.
5

Komisja powołana przez Gro Harlem Brudtlanda w 1983 r. działająca pod egidą ONZ, przyczyniła się
do zwołania Szczytu Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.
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W kolejnych latach idea ewoluowała, będąc pod wpływem między innymi szczytu
Narodów Zjednoczonych w Rio de Janerio z roku 1992, a także powstałego
programu agendy 21, Traktatu z Kioto i założeń BRE6 zrealizowanych przez
WGBC. Obecna forma certyfikacji budownictwa zrównoważonego opiera się na
trzech wzajemnie uzupełniających się aspektach: ekologicznym, ekonomicznym
i socjalnym.
Aspekt ekologiczny to ochrona zasobów naturalnych planety, poprzez szereg
działań dotyczących procesu projektowego i budowlanego, a także użytkowania
i recyklingu obiektu, po zakończeniu jego cyklu życiowego. Możemy wyróżnić tutaj
optymalne zaprojektowanie obiektu pod względem wykorzystania powierzchni,
zużycia energii pierwotnej, minimalizację wpływu na ocieplenie klimatu, redukcję
zużycia wody i ograniczenie wpływu na jej zanieczyszczenie, minimalizację hałasu
czy produkcji odpadów.
Aspekt ekonomiczny to ocena projektu pod względem opłacalności
implementacji rozwiązań i ich zwrotu z inwestycji, ale także kosztów użytkowania
obiektu oraz kosztów rozbiórki po zakończeniu użytkowania i możliwości jego
recyklingu.
Aspekt socjalny zawiera w sobie ocenę użyteczności i estetyki obiektu, której
mierzalnymi czynnikami są między innymi dostępność obiektu dla osób w różnym
przedziale wiekowym i różnej sprawności fizycznej, czynniki temperaturowe,
psychofizyczne oraz jakość światła i czy powietrza.
Wszystkie trzy wspomniane aspekty tworzą wspólnie ze sobą spójną
strategię, będącą podstawą do założeń oceny wielokryterialnej obiektów, w ramach
norm takich jak LEED. Certyfikacja LEED jest akronimem od nazwy Leadership in
Energy and Environmental Design i jest certyfikacją przeznaczoną zarówno dla
nowo projektowanych obiektów, jak i istniejących, które mogą zostać poddane
odpowiednim modernizacjom.
System LEED pozwala na certyfikację różnego rodzaju typów obiektów,
począwszy od obiektów przemysłowych, poprzez biurowe, użyteczności publicznej,
szkoły, domy czy też rozwiązania urbanistyczne. Rozpatrując system, który został
zastosowany w prototypie ZEOZ, możemy wyróżnić w nim siedem głównych
kategorii oraz szereg podkategorii. W tablicy 1 przedstawiono szczegółowy opis
kategorii głównych i podkategorii wraz z maksymalnymi wartościami punktowymi
możliwymi do pozyskania w każdej z kategorii. Oceniany projekt może
maksymalnie otrzymać 100 punktów, w tym dodatkowo może otrzymać 10 punktów
w kategoriach innowacyjnych i regionalnych.
W zależności od liczby otrzymanych punktów, budynek może osiągnąć
odpowiedni poziom certyfikacji, przy czym część punktów jest punktami
obligatoryjnymi do uzyskania, bez których projekt nie może uzyskać certyfikacji.
Wyróżniamy cztery poziomy certyfikacji: podstawowy, srebrny, złoty i platynowy.
Uzyskanie danego poziomu certyfikacji jest możliwe, dzięki otrzymaniu
odpowiedniej liczby punktów z przedziałów: 40-49 dla poziomu podstawowego, 5059 dla poziomu srebrnego, 60-79 dla poziomu złotego oraz powyżej 80 dla

6

Building Research Establishment – angielska organizacja non profit działająca od 1921 roku pod egidą
rządu brytyjskiego od 1990 r., została sprywatyzowana, zajmuje się promowaniem budownictwa
zrównoważonego, jest odpowiedzialna za system BREEAM, BuildingSMART.
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poziomu platynowego. Obiekt ZEOZ pretenduje do poziomu certyfikacji złotej –
GOLD.
Tabela nr 1: Grupy kategorii i podkategorii w systemie LEED ver. 2009
KATEGORIA
GŁÓWNA
ZRÓWNOWAŻONA
LOKALIZACJA
maksymalna liczba
punktów do zdobycia
26

LP

1
2

Zmniejszenie
wpływu
budowlanej na otoczenie
Wybór lokalizacji

działalności

MAX
ILOŚĆ
PUNKTÓW
TAK/NIE
1

Gęstość
zabudowy
i
dostępność
komunikacyjna
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

5

6

15

Transport alternatywny – dostęp do
komunikacji publicznej
Transport alternatywny – przechowalnie
rowerów i szatnie
Transport
alternatywny
–
pojazdy
niskoemisyjne i o niskim zużyciu paliwa
Transport alternatywny – przepustowość
parkingów
Rozwój terenu – ochrona lub odbudowa
środowiska
Rozwój
terenu
–
maksymalizacja
przestrzeni otwartych
System zarządzania wodą deszczową –
kontrola ilości
System zarządzania wodą deszczową –
kontrola jakości
Redukcja efektu wyspy ciepła – tereny
otwarte
Redukcja efektu wyspy ciepła – tereny
zamknięte
Redukcja zanieczyszczenia światłem

1

Redukcja zużycia wody

2

Efektywne
kształtowanie
otoczenia
budynku i krajobrazu
Innowacyjne technologie gospodarowania
ściekami
Poziomy redukcji zużycia wody

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

EFEKTOWNE
WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW
WODNYCH
maksymalna liczba
punktów do zdobycia
10
ENERGIA I
ATMOSFERA
maksymalna liczba
punktów do zdobycia
35

PODKATEGORIA

3
4
1

2
3
4

Weryfikacja
zainstalowania
i
skalibrowania systemów związanych z
energią zgodnie z projektem
Minimalne
wymagania
dotyczące
charakterystyki energetycznej obiektu
Podstawowe
wymagania
dotyczące
zarządzania systemami chłodniczymi
Optymalizacja wydajności energetycznej

1

1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
TAK/NIE
2 lub 4
2
2, 3 lub 4
TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE
od 1 do 19
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5
6

2

8
9

Zielona energia

1

Konieczność
prowadzenia
polityki
zarządzania odpadami i ich recyklingu

TAK/NIE

2

3

4

Ponowne
wykorzystanie
budynku
–
utrzymanie istniejących ścian, dachu etc.
Ponowne
wykorzystanie
budynku
–
utrzymanie elementów niekonstrukcyjnych
Gospodarowanie odpadami na budowie

5

Ponowne wykorzystanie materiałów

2

6

Wykorzystanie materiałów pochodzących z
recyklingu
Wykorzystanie materiałów wytwarzanych
tylko w regionie
Materiały szybko odnawialne

2

Wykorzystanie
tylko
drewna
certyfikowanego
Minimalna
jakość
powietrza
wewnętrznego
Kontrola
środowiskowego
dymu
tytoniowego
Monitoring
nawiewanego
powietrza
zewnętrznego
Wzmocnienie wentylacji

1

3

7
8
9
JAKOŚĆ
ŚRODOWISKA
WEWNĘTRZNEGO
maksymalna liczba
punktów do zdobycia
15

od 1 do 7

Rozszerzone
nadzór
systemów chłodniczych
Pomiary i weryfikacja

7

MATERIAŁY I
ZASOBY maksymalna
liczba punktów do
zdobycia 14

Samowystarczalność w zakresie energii
odnawialnej
Rozszerzony nadzór i weryfikacja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

i

weryfikacja

2
3
2

1
2

2
1

TAK/NIE
TAK/NIE
1
1

Minimalny wskaźnik poziomu jakości
powietrza wewnętrznego
Sformułowanie planu zarządzania jakością
powietrza – wykonawcza.
Materiały
niskoemisyjne
–
kleje
i
uszczelniacze
Materiały niskoemisyjne – farby i lakiery

1

Materiały
niskoemisyjne
–
systemy
podłogowe
Materiały
niskoemisyjne
–
drewno
kompozytowe
Monitoring wewnętrznych źródeł emisji
chemicznej i zanieczyszczeń
Sterowalność systemów – oświetlenie

1

Sterowalność
systemów
–
komfort
termiczny
Komfort termiczny – faza projektowania

1

1
1
1

1
1
1

1
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INNOWACYJNOŚĆ
PROJEKTU
maksymalna liczba
punktów do zdobycia 6
PRIORYTETY
REGIONALNE
maksymalna liczba
punktów do zdobycia 4

15

Komfort termiczny – weryfikacja

1

16

Dostępność światła dziennego

1

17

Widok perspektywa

1

1

Innowacyjność projektu

5

2

Obecność
LEED

1

Priorytety regionalne

SUMA

konsultanta

akredytowanego

1
4

100

RAZEM 110

Proces certyfikacji obiektów nowo budowanych rozpoczyna się od momentu
decyzji Inwestora odnośnie wyboru miejsca inwestycji. Już ta decyzja ma istotny
wpływ na poziom certyfikacji. Wybór umiejscowienia działki określa między innymi
możliwość dostępu do transportu, terenów mieszkalnych, odległości od miejsc
świadczenia usług dla potencjalnych użytkowników. Widać więc, że to nie na
etapie projektowym, ale już na etapie koncepcji, niezwykle ważnym jest świadome
podejście do problemu i prawidłowa decyzja inwestycyjna. Kluczową kwestią dla
procesu certyfikacyjnego jest podejście holistyczne już od momentu koncepcji,
a kwestią krytyczną jest powołanie zespołu projektowego wraz z akredytowanym
specjalistą w zakresie LEED, dzięki któremu wszystkie procesy projektowe
i certyfikacyjne będą spójne. Pozwala to na kontrolę finansową przedsięwzięcia
i utrzymanie procesu certyfikacji w równowadze pomiędzy wspomnianymi filarami,
czyli ekologią, ekonomią i kwestiami socjalnymi.
Inwestor już na początku inwestycji powinien odpowiedzieć sobie na pytanie,
jaki poziom certyfikacji chce osiągnąć, ponieważ od tego zależy kwestia finansowa
i wielkość środków, jakie należy zaangażować w stosunku do obiektu bez
certyfikacji. Przy czym, koniecznym jest rozpatrywanie tych kosztów nie tylko
w okresie inwestycyjnym, ale przede wszystkim w okresie użytkowania obiektu,
ponieważ rozwiązania, jakie są narzucone przez certyfikację i które zostaną
zaimplementowane w obiekcie przyniosą realne i namacalne zyski właśnie na
etapie użytkowania obiektu. Przykładem są tutaj oszczędności, jakie pojawiają się
podczas użytkowania obiektu w zakresie zużycia wody użytkowej. Ponadto,
35% całkowitej ilości możliwych punktów do pozyskania w certyfikacji, to aspekt
oszczędności energii. Widać więc, że optymalizacja w tym zakresie jest najbardziej
punktowana, a przenosi się ona bezpośrednio na zmniejszenie ilości zużywanej
energii przez obiekt, a co za tym idzie, niższe koszty użytkowania obiektu. Dla
certyfikacji niezwykle ważne jest także zdrowie i samopoczucie człowieka, dlatego
system certyfikacji restrykcyjnie podchodzi do stosowania materiałów
budowlanych, czy wykończeniowych, które nie są szkodliwe dla człowieka i nie
zawierają lotnych związków organicznych, o ponad normatywnych wartościach.
Jakość powietrza w obiekcie jest kontrolowana zarówno przy procesie budowy, jak
i użytkowania. Przykładami dbania o wysoką jakość powietrza jest zakaz
korzystania z nagrzewnic gazowych podczas procesu budowy oraz konieczność
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zainstalowania odpowiedniej klasy filtrów w centralach wentylacyjnych podczas
użytkowania obiektu.
Proces budowy obiektu certyfikowanego to także surowe reguły ograniczenia
wpływu budowy na otaczające środowisko, między innymi to, że cały obszar
zainwestowania jest ściśle wyznaczony, a użytkowanie terenu przez wykonawcę
inwestycji ograniczone tylko do tego obszaru. Ogrodzenie budowy, oprócz
typowego ogrodzenia, stanowi geowłóknina odpowiednio wkopana w ziemię tak,
aby tworzyła swego rodzaju rodzaj rynny niepozwalającej odpadom uwodnionym
wydostać się z terenu budowy oraz dodatkowo kostki słomy, które nie pozwalają
nieczystościom o większej frakcji przedostawać się przez ogrodzenie.
Wszystkie wyjazdy z budowy odbywają się przez miejsca zabezpieczone, aby
koła pojazdów nie wywoziły z terenu budowy zanieczyszczeń, a miejsca dla mycia
kół pojazdów wyłożone są szczelną folią niepozwalającą przedostać się do gruntu
zmywanym z kół zanieczyszczeniom. Brudna woda spływa do szczelnego
zbiornika, a jego zawartość jest utylizowana przez uprawnioną firmę. Wszystkie
materiały dostarczane na budowę muszą zawierać odpowiednią ilość użytych
do ich produkcji materiałów z recyklingu, a promień ich dostawy od producenta do
miejsca wbudowania jest także ściśle określony, tak aby koszty energii potrzebnej
na dostarczenie materiałów był ograniczony.
Budowa musi posiadać zatwierdzony plan utylizacji odpadów i prawidłowego
ich sortowania, a firmy odbierające odpady zobligowane są do zapewnienia
odpowiedniego poziomu recyklingu. Sortowanie i recykling odpadów to także
kwestia obwarowana zasadami na etapie użytkowania obiektu, a edukacja
użytkowników w tym zakresie jest jednym z wymogów certyfikacji.
Na świecie oprócz certyfikacji LEED mamy także kilka równorzędnych oraz
pomniejszych rodzajów certyfikacji. Wybijającym się, oprócz LEED, jest angielski
BREEAM. W tablicy 2 podano wartości liczbowe, które odzwierciedlają
popularność systemów na świecie. W tej chwili najpopularniejszym systemem na
świecie jest LEED, znany w ponad 100 krajach i posiadający ponad 20.000
członków, ale to BREEAM, znany tylko w 17 krajach, wiedzie prym w ilości
certyfikacji. Spowodowane jest to prawną koniecznością jego stosowania
w niektórych obiektach nowo budowanych w Anglii, narzuconą przez angielskie
ustawodawstwo. Obecnie w Anglii wszystkie obiekty użyteczności publicznej
muszą przejść certyfikację BREEAM. Ponadto inwestor, który chce otrzymać
premię energetyczną i dopłaty do inwestycji nowo budowanego domu
jednorodzinnego, także musi przejść przez proces certyfikacji obiektu.
Tablica nr 2: Popularność systemów certyfikacji7
BREEAM

LEED

ILOŚĆ CZŁONKÓW

350

20 000

ILOŚĆ PAŃSTW

17

117

110 000

24 081

ILOŚĆ CERTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW

7

Vademecum zielone budynki w Polsce, Zespół e-biurowce (red.). Kraków 2011, s. 78-103
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Pod względem kryteriów oba systemy są zbieżne, to znaczy, że posiadają tak
zwane punkty krytyczne, bez których nie można uzyskać certyfikacji oraz
stopniowanie certyfikacji, przy czym system BREEAM posiada o jeden stopień
więcej, ma ich aż pięć. Na rysunku 1 przedstawiono porównanie systemów. Widać,
że system BREEAM posiada rosnącą liczbę punktów krytycznych wraz ze
wzrostem poziomu certyfikacji, natomiast LEED ma ich stałą liczbę i bez względu
na zakładany poziom zawsze trzeba osiągnąć 8 punktów, które są obligatoryjnie
do uzyskania certyfikatu. Zasadniczą różnicą pomiędzy systemami jest moment,
w jakim możemy jeszcze certyfikować projekt. Dla LEED i nowo powstających
obiektów, nie ma możliwości rozpoczęcia certyfikacji, gdy rozpoczęto już budowę
obiektu, ponieważ obligatoryjnym jest postępowanie w procesie budowy, zgodnie
z planem sedymentacji, a zatem ochroną terenów niezainwestowanych na terenie
placu budowy. Dla systemu BREEAM certyfikacja możliwa jest jeszcze do roku po
zakończeniu części inwestycyjnej i oddania go do użytkowania.
Rysunek nr 1: Porównanie poziomów oraz punktacji systemów certyfikacji LEED,
BREEAM
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Drugim elementem w powstałej technologii budowania obiektów typu ZEOZ
jest zeroenergetyczność obiektu. Z definicji obiekt zeroenergetyczny to taki, który
jest niezależny energetycznie, samowystarczalny. Obiekty tego typu mają zerowe
zużycie energii netto, a także zerową emisję dwutlenku węgla do atmosfery
w bilansie rocznym. Oznacza to, że źródła energii w takim obiekcie są źródłami
odnawialnymi energii i najczęściej stosuje się w nich źródła takie jak: gruntowe
wymienniki ciepła, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne,
ogniwa paliwowe, kolektory słoneczne, ściany solarne. Oprócz szeregu źródeł
odnawialnych, obiekty takie charakteryzują się szczególnymi własnościami
architektonicznymi, które pozwalają na zmniejszenie potrzeb energetycznych
obiektu. Konstrukcja charakteryzuje się wysokimi właściwościami izolacyjnymi
i wysokim poziomem szczelności powietrznej obiektu. Zatrzymajmy się na chwilę
przy tej istotnej, ale jeszcze niestety pomijanej kwestii w dzisiejszym budownictwie,
jaką jest szczelność obiektu.
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Poziom szczelności powietrznej otrzymuje się poprzez badanie, które
przeprowadza się jako jedno z badań odbiorczych obiektu w procesie
budowlanym. Dzięki otrzymanemu konkretnemu wynikowi liczbowemu takiego
badania, możemy ocenić nie tylko część projektową, ale przede wszystkim część
wykonawczą obiektu. Obiekty przemysłowe i biurowe to obiekty, w których stosuje
się oszczędne systemy wentylacyjne z odzyskiem energii, dlatego też w przypadku
braku szczelności obiektu, powietrze, które powinno przejść przez system odzysku
energii, wydostaje się z obiektu bezpośrednio do otoczenia, co znacznie wpływa
na sprawność pracy systemów wentylacji i odzysku energii. Brak szczelności
obiektu bezpośrednio przekłada się na straty energii w obiekcie i, mimo
zastosowania bardzo dobrych izolacji, może powodować, że obiekt zachowuje się
wysoce nieekonomicznie.
Badanie szczelności przeprowadza się na dwóch etapach budowy obiektu.
Pierwsze badanie wykonuje się, gdy skorupa zewnętrzna obiektu jest już gotowa
i zamknięta, natomiast przygotowywane są dopiero prace zakrywające wewnątrz
obiektu. Dzięki badaniu na tym etapie jesteśmy w stanie ocenić jakość obudowy
obiektu i jej szczelność. Dzięki badaniu termograficznemu oraz zadymianiu
pomieszczeń jesteśmy także w stanie wykryć nieszczelności i móc je w pewnych
zakresach usunąć, uzyskując dzięki temu obiekt o lepszych parametrach.
Przy pierwszym badaniu uzyskujemy także pierwszy wynik liczbowy oceny
szczelności. Przy drugim badaniu budynek jest już całkowicie ukończony i wtedy
otrzymujemy docelowy wynik dla obiektu, który pozwala nam na wyznaczenie
wartości parametru ogólnej szczelności obiektu, potrzebnego do obliczeń
w wyznaczeniu charakterystyki energetycznej obiektu.
Parametrem, który charakteryzuje szczelność powietrzną obiektu jest
n50 [h-1], który oznacza liczbę wymian powietrza konieczną do uzyskania
w badanym obiekcie ciśnienia lub podciśnienia o wysokości 50 Pa w stosunku do
ciśnienia atmosferycznego w danym momencie. Zależność tę opisuje poniższy
wzór:
𝑉
𝑛50 = 50 [ℎ−1 ],
𝑚3

𝑉

gdzie 𝑉50 [ ] wartość strumienia powietrza potrzebnego do utrzymania wartości ciśnienia
ℎ
50 Pa, natomiast V oznacza kubaturę wewnętrzną obiektu wyrażoną w [m3]. Szczegółowa
procedura badawcza, jaka służy do wyznaczenia poziomu szczelności, jest opisana w normie
PN-EN 13829.8 Obiekt ZEOZ przeszedł procedurę badania według metody „A”9 dla obiektów
użytkowanych, a jego wynik szczelności jest dwukrotnie lepszy niż przewidywana wartość według
warunków technicznych10 dla tego typu obiektów. Obiekt z wentylacją mechaniczną powinien
charakteryzować się współczynnikiem n50 nie większym niż 1,5 natomiast obiekt ZEOZ wykazał
się współczynnikiem równym 0,76. Badanie szczelności obiektu ZEOZ przeprowadzono także we
wczesnym etapie budowy i dzięki wykryciu nieszczelności, badanie to pozwoliło zmniejszyć
współczynnik o 0,27 od zmierzonego w pierwszym etapie 1,03. Zmiana ta bezpośrednio
przyczyniła się do zmniejszenia strat energii o prawie 20%.

Polska Norma PN-EN 13829:2002 „Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności
powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”.
9
Metoda A stosowana jest według normy PN-EN 13829 (2) dla obiektów podczas okresu, w którym
następuje normalna eksploatacja obiektu, metoda B dotyczy wyłącznie badania obudowy budynku.
10
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 05.07.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 926 punkt 2.3.3
8
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Badania szczelności obiektów są możliwe do realizacji poprzez wykorzystanie
istniejących instalacji wentylacyjnych w obiektach, bez skomplikowanej aparatury.
Norma PN-EN 13829 dopuszcza procedurę wykorzystania istniejących instalacji.
W tym przypadku wielu inwestorów może wykonać to badanie bez dodatkowych
nakładów finansowych, a wpisanie tego typu badania w procedurę odbiorową
budynku może znacznie podwyższyć jakość prac realizowanych przez wykonawcę
obiektu.
Wracając
do
tematu
zeroenergetyczności
budynków,
zgodnie
z przekształconą dyrektywą 2010/31/UE z 19.05.2010, Parlament Europejski
wprowadził definicję „budynku o niemal zerowym zużyciu energii – oznacza
budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej (..).Niemal zerowa lub
bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim
stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych
wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu”.11 Niestety definicja wykazuje się dużą
dowolnością, ponieważ parametr „niemal” jest bez wartości. W warunkach
technicznych12 zostały jednak narzucone daty implementacji rozwiązań: od 2021
roku wszystkie nowe budynki, a od 2019 r. wszystkie budynki użyteczności
publicznej, także istniejące, muszą spełniać zasadę niemal zeroenergetyczności.
Zatem, zapisy te sugerują, że na początku przyszłej dekady wymogi
niskoenergetyczności, czy produkcji energii on-site ze źródeł odnawialnych, staną
się wymogiem prawnym. W szczególności dotyczyć to będzie nowych obiektów.
Idąc za tą myślą, w projekcie ZEOZ zdecydowano się przebadać i przetestować
różnego rodzaju źródła energii odnawialnych, aby na podstawie testów, pomiarów
i zestawień, móc dobrać jak najbardziej optymalnie pracujące ze sobą źródła
energii odnawialnych, koniecznym było tutaj także branie pod uwagę wytycznych
LEED.
W obiekcie zastosowano szereg różnych rodzajów energii odnawialnych,
są to: pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła gruntowe, dwa systemy
fototermiczne do ogrzewania powietrza i ciepłej wody użytkowej oraz system
fotowoltaiczny do produkcji energii elektrycznej. Testowana była także turbina
wiatrowa o mocy 3kW do produkcji energii elektrycznej typu VAWT,13 będąca
mieszanką turbiny Savoniusa, Darriues’a wraz z badaniem potencjału wiatrowego
na działce.
Większość wspomnianych systemów jest znana na rynku, dlatego w tym
artykule pominięto opis zasad ich pracy czy parametrów, lecz jeden z nich jest
praktycznie nieznany na rynku polskim, natomiast jest niezwykle popularny
w Kanadzie, U.S.A. Jest to bardzo wydajny system fototermiczny do wstępnego
podgrzewu powietrza. System ten, używany jest do ogrzewania pomieszczeń
w systemie pracy zależnym od potrzeby energetycznej obiektu oraz dostępnej
energii słonecznej. Zasada działania opiera się na podgrzewaniu powierzchniowym
powietrza w przestrzeni utworzonej pomiędzy elewacją, a montowanej na niej
systemem blach perforowanych. Powietrze to, poprzez system wentylacyjny lub
układ wentylatorów zostaje podane do obiektu. Charakterystyka energetyczna
11

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków (wersja przekształcona) op. cit.
12
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5.07.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 926 punkt 2.3.3
13
Vertical Axis Wind Turbine – z angielskiego turbina wiatrowa z poziomą osią obrotu.
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takiego systemu została przedstawiona w tablicy 3, bierze ona pod uwagę
uwarunkowania lokalne pod względem ilości słońca dostępnego w miesiącach
grzewczych, kącie jego padania na zaprojektowaną instalację oraz dostępny
system grzewczy wraz z jego kosztami użytkowania w zależności od cen paliwa,
system wentylacyjny obiektu oraz wymagania temperaturowe narzucone przez
użytkownika obiektu.
Tablica nr 3: Charakterystyka systemu fototermicznego obiektu ZEOZ
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
System solarny
parametry

Roczna produkcja
energii (7.0 miesięcy)

kolor

-

czarny

współczynnik absorpcji światła
słonecznego
powierzchnia kolektora

-

0,95

m²

251

Procent zacienienia kolektora

%

0

wielkość przepływu wymuszonego
powietrza
średni przepływ powietrza przez
kolektor
średnia temperatura przepływu

m³/h/m²

103

m³/h/m²

56

ºC

6,5

Ilość energii z metra kwadratowego
kolektora
Wydajność kolektora

kWh/m²

330

%

75

dostępność słońca podczas pracy

%

30

ilość energii odnawialnej
wyprodukowana
straty ciepła odzyskane z budynku

MWh

48

MWh

1,81

oszczędności destryfikacyjne

MWh

33

dostarczona energia odnawialna

MWh

82

suma energii wyprodukowanej

kWh

82 900

Obecne badania zaprojektowanego i zainstalowanego systemu wykazują, że
stopa zwrotu z inwestycji zamknie się w okresie 3 lat od instalacji systemu. Jak
widać, jest to najbardziej efektywny system energii odnawialnej dostępny obecnie
na rynku. Na rysunku numer 2 przedstawiono wygląd systemu zainstalowanego na
obiekcie ZEOZ. System ten jest możliwy do instalacji nie tylko na nowych
obiektach, ale także na budynkach modernizowanych. Dystrybutor umożliwia
przeprowadzenie symulacji zarówno energetycznych, jak i finansowych,
pozwalających indywidualnie dobrać rozwiązanie pod potrzeby klienta. Dystrybucją
systemu zajmuje się Centrum Badań i Rozwoju Smart Building.
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Rysunek nr 2: System solarny podgrzewu powietrza

Wszystkie systemy energii odnawialnych zainstalowane w obiekcie ZEOZ
oraz dystrybucja tej energii są zarządzane przez rozproszony system sterowników
swobodnie programowalnych. Sterowniki połączone są szybkimi magistralami
wymiany danych, a każdy z nich jest w stanie pracować niezależnie od
pozostałych, pozwalając na dużą niezawodność systemu. Sterowniki przekazują
informacje odnośnie pracy systemu do komputera centralnego BMS,14 którego
zadaniem jest archiwizacja danych potrzebnych do odpowiedniego zarządzania
energią oraz umożliwienie użytkownikowi podgląd pracy systemu, zmiany jego
sterowania, czy ostrzeżenia o nieprawidłowościach i alarmach w obiekcie. System
BMS obsługuje algorytmicznie wszystkie źródła energii oraz odbiorniki,
odpowiednio regulując przepływ energii i produkcję energii przez budynek. Ilość tej
energii uzależniona jest od potrzeb poszczególnych pomieszczeń, a wyliczana jest
na podstawie pomiarów temperatury, stanu obecności osób w pomieszczeniu, czy
poziomu jakości powietrza. System, oprócz pomiarów wewnątrz budynku, bierze
pod uwagę także parametry ze stacji pogodowej umiejscowionej na szczycie
obiektu. Mierzone są dane meteorologiczne, takie jak: temperatura,
nasłonecznienie z każdej strony świata osobno, prędkość wiatru, wielkość opadów.
Dzięki tym danym, system reguluje ilością energii przesyłanej na odpowiednich
obiegach, tak aby obiekt był przygotowany do zmieniających się warunków
atmosferycznych.
Podsumowując, mimo iż projekt badawczy prototypu ZEOZ jest jeszcze
w trakcie końcowych testów, to już teraz można powiedzieć, że wykazuje się on
14

BMS – Buliding Managment System – akronim z języka angielskiego, oznaczający system
zarządzania budynkiem.
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znacznie lepszą sprawnością niż podobne tego typu budynki. Dodatkowo, jest
to obiekt przyjazny nie tylko dla środowiska, ale także dla przebywających
w nim osób. Łącząc wszystkie najlepsze cechy obiektów zrównoważonych
i zeroenergetycznych, uzyskano unikatowy produkt, który w świetle
nadchodzących zmian przepisów oraz problemów energetycznych jest
rozwiązaniem mogącym zapewnić komfort użytkowania i bezpieczeństwo
energetyczne użytkownika.
Streszczenie
Celem artykułu był opis prototypu budynku przemysłowego typu ZEOZ oraz
zaimplementowanej w nim technologii, mogącej znacząco przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska w Europie.
W artykule zawarto opis składników technologii, w tym certyfikacji wielokryterialnej
na przykładzie normy LEED oraz wybranych energii odnawialnych zastosowanych
w obiekcie wraz z ich sterowaniem. Opisano także pierwsze wnioski płynące
z części pomiarowej oraz opis wybranych badań, jakie przeszedł obiekt. Artykuł
jest pierwszą częścią z trzech planowanych, druga część obejmować będzie opisy
i wnioski z etapu wykonawczego prototypu, w ostatnim trzecim artykule, znajdą się
wnioski z etapu badawczo-pomiarowego.
Summary
The purpose of the article was a description of a prototype of an industrial
building type ZEOZ and implemented in the technology that significantly contribute
to enhancing energy security and environmental protection in Europe. The article
presents an overview of the technology components, including certification LEED
standards and selected renewable energy used in the facility, together with their
control. Also described is the first findings from the measuring and description
of selected studies that passed the object. This article is the first part of the three
planned, the second part will include descriptions and conclusions of the execution
phase of the prototype, in the last third will be the conclusions of the research
phase of the measuring.
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Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
PRZESTRZEŃ LOTÓW SWOBODNYCH FRA JAKO CZYNNIK OPTYMALIZACJI
I EKOLOGII W TRANSPORCIE LOTNICZYM
Wstęp
Koncepcja sieci stałych oficjalnych dróg lotniczych determinowanych głównie
przez rozmieszczenie pomocy radionawigacyjnych (zwłaszcza NDB i VOR, które
początkowo rozmieszczano głównie na skrzyżowaniach dróg) powstała w latach
40. i generalnie stosuje się ją do dziś. Przez kilkadziesiąt lat umożliwiała ona
właściwy przepływ ruchu lotniczego, tym bardziej, że sprawność całego systemu
rosła wraz z wprowadzaniem nowych rozwiązań, jak wirtualne punkty nawigacyjne
FIX, nawigacja obszarowa RNAV czy systemy satelitarne GNSS/GPS. Jednak
znaczny wzrost ruchu lotniczego w pierwszej dekadzie XXI w. spowodował, że
dotychczasowe rozwiązania przestały wystarczać. Systemy Zarządzania Ruchem
Lotniczym stały się zbyt mało wydajne, co powodowało coraz większe opóźnienia
samolotów.
1. Rozwój technologii nawigacyjnej
Dalszy rozwój mocy obliczeniowej komputerów, nawigacji satelitarnej
i obszarowej sprawił, iż możliwe stało się zaprojektowanie systemu zawierającego
jedynie punkty nawigacyjne (fizyczne i wirtualne), bez stałych dróg lotniczych.
Trasy w takim systemie mogą być tworzone doraźnie na potrzeby danego przelotu.
Obszar objęty tego typu filozofią zarządzania oznaczono jako FRA (Free Route
Airspace), co można przetłumaczyć jako przestrzeń bez dróg lotniczych.
Eurocontrol rozpoczęła prace nad wprowadzeniem FRA w Europie w 2008 roku.1
W pracach brały udział także IATA oraz CANSO. Warto zwrócić uwagę na drugą
z wymienionych organizacji, gdyż jest ona rzadko opisywana w polskiej literaturze.
Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) jest światowym
stowarzyszeniem agencji, które zapewniają kontrolę ruchu lotniczego (ANSP – Air
Navigation Service Provider). Członkowie CANSO obsługują ponad 85%
światowego ruchu lotniczego, a zadaniem grup roboczych CANSO jest wymiana
informacji w celu rozwoju nowych koncepcji (polityk) dla poprawy skuteczności
służb żeglugi powietrznej na ziemi i w powietrzu.
CANSO również reprezentuje poglądy swoich członków w najważniejszych
forach regulacyjnych i przemysłowych, w tym w ICAO, gdzie ma status oficjalnego
obserwatora. CANSO jest także członkiem ATAG (Air Transportation Action Group)
- zrzeszenia ekspertów z branży lotniczej, koncentrującego się na kwestiach
zrównoważonego rozwoju. Jego Rada Dyrektorów składa się z wysokich rangą
przedstawicieli takich instytucji, jak: Airbus, Airports Council International, ATR,
Boeing, Bombardier Aerospace, narodowych organizacji ATM, CFM International,
Embraer, Honeywell Aerospace, IATA, Pratt & Whitney, Rolls-Royce plc i Safran,
a także Airlines for America oraz Association of Asia Pacific Airlines.

1

Free Route Developments in Europe, luty 2012, s. 5
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Rysunek nr 1: Tradycyjny układ stałych dróg IFR

Źródło:
Basic-Navigation

http://www.dailykos.com/story/2013/06/16/1216303/-How-Airliners-Work-

W założeniu koncepcja FRA zakłada, iż cała objęta nią przestrzeń będzie
przestrzenią kontrolowaną C, z pewnymi wyjątkami (np. przestrzeń
niesklasyfikowana powyżej FL460).2 Początkowo jednak przestrzeń FRA nie ma
obejmować obszaru całego kraju, a jedynie pewne jego fragmenty (wyjątkiem są
Węgry, o czym później). FRA mogą być też ogłaszane jako czasowe (np. aktywne
tylko w nocy). Przestrzenie FRA mają być integralną częścią europejskiego
systemu ATM, zintegrowanego z koncepcją FUA. Zarządzanie ruchem w FRA
różni się w pewnych kwestiach od tradycyjnego układu ze stałymi drogami.
Operatorzy lotniczy nie mają tu informacji i dostępności dróg lotniczych, a jedynie
informacje, które obszary są dostępne. Zgłoszenie planu lotu w danym obszarze
jest sprawdzane przez system, który wylicza, czy nie nastąpi przeładowanie
sektora (w tym celu modyfikuje się system przetwarzania planów lotu IFPS). Jeżeli
wszystko jest w porządku, plan lotu jest zatwierdzany, a szczegółowa trasa
ustalana w trybie doraźnym. Eurocontrol zaleca, by lista dostępnych dróg
lotniczych CRAM była uzupełniana w narodowych zbiorach informacji lotniczej
o analogiczny dział poświęcony aktualnej i planowanej dostępności przestrzeni
FRA. Nie przewiduje się wprowadzenia nowego formatu planu lotu FPL – nadal
zgłaszanie lotów będzie opierać się o standardowym planie lotu ICAO i jego
pochodnych.
W przypadku, gdy tylko część obszaru jest objęta FRA, muszą być
zapewnione połączenia tej przestrzeni z pozostałym układem tradycyjnych stałych
dróg lotniczych. Przestrzeń FRA zasadniczo jest przeznaczona dla ogólnego ruchu
2

Ibidem, s. 7
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lotniczego GAT (General Air Traffic),3 jednak należy wdrożyć także zasady obsługi
ruchu operacyjnego OAT (Operational Air Traffic), który może być tam aktywny
w pewnych przypadkach. W założeniu, jak najwięcej lotów wewnątrz FRA powinno
odbywać się od jednej pomocy nawigacyjnej, do drugiej, ale bezpośrednio (DCT)
do punktu docelowego. System powinien zapewniać możliwość wprowadzenia
w planie lotu dowolnego punktu wirtualnego oznaczonego za pomocą długości
i szerokości geograficznej (narodowe AIP powinny wprowadzić zapis w tym celu).
Zmiana trasy (rerouting) powinna być stosowana głownie w celu ominięcia struktur
przestrzeni niedostępnych dla ruchu cywilnego. W takim przypadku maksymalna
długość powiększonej trasy powinna być opublikowana w AIP.4 Przewiduje
się stosowanie w FRA normalnych procedur przepływu ruchu lotniczego (ATFCM –
Air Traffic Flow and Capacity Management), z uwzględnieniem braku stałych dróg
lotniczych. Zakłada się zwiększenie liczby sektorów ATC ze względu na znacznie
większą zmienność ruchu niż w układzie tradycyjnym.
Rysunek nr 2: Stan wprowadzania FRA w Europie na początku 2014 r.

Źródło: https://www.eurocontrol.int/news/free-route-airspace-deployed-europe

GAT – ruch ogólny oznacza samoloty operujące według międzynarodowych przepisów lotniczych,
czyli w praktyce cały cywilny ruch lotniczy; OAT – ruch operacyjny oznacza loty wykonywane według
wewnętrznych przepisów danego państwa, czyli w praktyce loty lotnictwa wojskowego.
4
Free Route Developments in Europe, op. cit., s. 14
3
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Do 2014 r. co najmniej 16 służb kontroli obszaru ruchu lotniczego ACC (Area
Control Centre) z 64 europejskich państw przystępujących i kandydujących będzie
realizować różne etapy wprowadzania FRA. Stanowią one ponad 25% powierzchni
objętej zarządzaniem i usługami Eurocontrol. Oszczędności z wprowadzenia FRA
sięgną około 25000 NM (mil morskich) dziennie, a w dłuższej perspektywie trasy
ulegną skróceniu o 7,5 mln NM, co odpowiada 45000 ton paliwa, emisji 150000 ton
gazów szkodliwych oraz 37 mln Euro.5
2. Wprowadzenie przestrzeni FRA w FIR-BUDAPEST
Od 5 lutego 2015 r. Węgry są pierwszym państwem w Europie, gdzie stałe
drogi lotnicze zostały całkowicie zniesione i zastąpione przestrzenią FRA6 na
terenie całego kraju (Budapest FIR / LHCC FIR). Jej lokalna odmiana została
oznaczona jako HUFRA (Hungarian Free Route Airspace). W założeniu samolot
może teraz lecieć możliwie najkrótszą drogą między dwoma punktami
(w przypadku samolotów tranzytowych, między punktem wlotowym i wylotowym
z węgierskiej przestrzeni).
Godne odnotowania są także korzyści ekologiczne tego przedsięwzięcia.
Węgrzy zakładają oszczędności średnio 1,5 mln kilometrów podczas przelotów
nad ich krajem. Ogólnie zmniejszy to emisję CO2 o 16 mln kg. Skrócenie tras
przelotów wraz z rozwojem procedur antyhałasowych w rejonach lotnisk,
spowoduje także zmniejszanie się hałasu w pobliżu aglomeracji miejskich.
Procedury te polegają na omijaniu rejonów, gdzie koncentracja hałasu mogłaby
mieć wyjątkowo negatywny wpływ na otoczenie oraz na wprowadzaniu łagodnego
ustabilizowanego podejścia do lądowania, gdzie samolot w założeniu powinien
przy podejściu do lądowania wykorzystywać jedynie energię potencjalną
wynikającą z jego prędkości i wysokości, a ciągu silników używać tylko
w ostateczności. Jest to możliwe dzięki rozwojowi nawigacyjnej technologii
informatycznych, a zwłaszcza idącej za tym dokładności w nawigacji. Przykładowo
firma Airbus jest pionierem wykorzystania nowoczesnych systemów nawigacji
satelitarnej w celu zwiększenia wydajności lotów. Jednym z takich systemów jest
Satelitarny System Lądowania (SLS), dostępny teraz w modelu A350 XWB.
System SLS współpracuje z Systemami Wspomagania Satelitarnego (Satellite
Based Augmented Systems – SBAS), takimi jak EGNOS (European Geostationary
Navigation Overlay Service – Europejski Geostacjonarny System Pokrycia
Nawigacyjnego) – pierwszym ogólnoeuropejskim systemem nawigacji satelitarnej.
Zakłady Airbus podają ponadto:7 System SLS umożliwia pilotowi precyzyjne
podejście do lądowania, podobnie jak przy wykorzystaniu systemu ILS (Instrument
Landing System), z użyciem geometrycznego naprowadzania pionowego
o dokładności do 60 metrów, bez korzystania z jakichkolwiek stacji naziemnych,
czyli wyłącznie na podstawie sygnałów GNSS (Global Navigation Satellite Systems
– Globalne Systemy Satelitów Nawigacyjnych) oraz SBAS.
Airbus pracuje również nad ulepszeniem systemu GLS (skrót od GBAS –
Ground Based Augmentation System – Landing System, czyli Naziemny System
Wspomagania Lądowania) w celu zwiększenia precyzji lądowania i osiągnięcia
5

Ibidem, s. 17
HungaroControl is first in Europe to introduce the most effective version of Free Route, http://en.hunga
rocontrol.hu/press-room/news/hungarian-free-route-airspace (pobrano 12.02.2015 r.)
7
http://lotniczapolska.pl/Airbus-pionierem-wykorzystania-systemow-nawigacji-satelitarnej,37347
6
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tego samego poziomu efektywności, jaki oferuje system lądowania ILS kat. II lub
kat III (zdolność automatycznego lądowania w dowolnych warunkach
atmosferycznych na niewielkiej lub zerowej wysokości decyzyjnej).
Rysunek nr 3: Mapa IFR Węgier po wprowadzeniu przestrzeni FRA na terenie całego
kraju

Źródło: AIP Hungary / HungaroControl

Zgodnie z rozporządzeniem nr 716/2014 Komisji Europejskiej, wprowadzenie
FRA na wysokościach powyżej 9000 m będzie w Europie obowiązkowe do
1 stycznia 2022 r. Węgierska agencja żeglugi powietrznej HungaroControl zrobiła
to na długo przed terminem, stając się prekursorem w tej dziedzinie.
Poprzednio kilka państw wprowadziło sektory przestrzeni objęte zasadami
FRA (np. Portugalia, Irlandia, Dania i Szwecja), jednak były one obłożone licznymi
ograniczeniami czasowymi i przestrzennymi. Innowacją oferowaną przez Węgry
jest całkowita swoboda przestrzeni FRA funkcjonującej na terenie całego FIR
przez 24 godziny na dobę.
Prezes (CEO) agencji HungoControl Kornel Szepessy powiedział:
Rozwiązanie rozwijane przez węgierskie służby ruchu lotniczego są rozpatrywane
przez Eurocontrol oraz innych partnerów z FAB CE jako wzór do naśladowania.
Prowadzimy teraz rozmowy z zarządami austriackich, chorwackich i słoweńskich
agencji służb ruchu lotniczego na temat wprowadzenia wspólnych
transgranicznych zasad FRA. Planujemy tez współpracę z operatorami innych
FAB.
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Rysunek nr 4: Klasyfikacja węgierskiej przestrzeni powietrznej – obecnie praktycznie
cała przestrzeń C w Budapest FIR to FRA

Źródło:8 Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) HUNGARY, 2013, s. 6

Wprowadzenie HUFRA do służby było możliwe dzięki uruchomieniu na
Węgrzech jednego z najnowocześniejszych systemów kontroli ruchu lotniczego
MATIAS (Magyar Automated and Integrated Air Traffic System).
W przestrzeni HUFRA znaczące punkty nawigacyjne występują jako punkty
wlotowe (FRA entry), pośrednie (FRA intermediate) i wylotowe (FRA exit) z/do
przestrzeni FRA, a także punkty odlotowe i przylotowe (departure and arrival FRA),
a odległości do kolejnych punktów nawigacyjnych nie są limitowane.9
AIP Hungary10 w dziale 4. FREE ROUTE AIRSPACE GENERAL
PROCEDURES podaje m.in. następujące zasady (pogrubienia J. M):
4.1.1 HUFRA is available H24 from the ground level to FL 660 in the airspace
encompassed by the lateral limits of Budapest FIR (LHCC FIR) including
the areas where responsibility for provision of ATS have been delegated
for Budapest ACC. (…)
4.2.1.1 Within HUFRA, aircraft other than State aircraft, shall comply with the
aircraft equipment requirements published in GEN 1.5
4.2.1.2 Within HUFRA airspace, users will be able to plan user-preferred
trajectories using significant points - five-letter name-codes – and/or enroute radio navigation aids published in ENR 4.4 and ENR 4.1,
respectively. Segments between the significant points shall be defined by
means of DCT (Direct) instructions.
4.2.1.3 Within HUFRA, significant points are considered as FRA entry, FRA
exit, FRA intermediate, FRA arrival and FRA departure points, as

8

http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-documents/reports/2013-lssiphungary.pdf (pobrano 12.02.2015 r.)
9
Przestrzeń powietrzna Węgier bez dróg lotniczych, http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com/2015/
02/przestrzen-powietrzna-wegier-bez-drog.html (pobrano 12.02.2015 r.)
10
AIP Hungary, http://ais.hungarocontrol.hu/aip/2015-02-05/2015-02-05-AIRAC/html/eAIP/LH-ENR-1.3en-HU.html (pobrano 12.02.2015 r.)
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described in ENR 4.4. All en-route radio navigation aids published in ENR
4.1 are considered as FRA intermediate points.
4.2.1.4 Within HUFRA, there is no restriction on the maximum DCT
distance. (…)
4.2.2.1 Overflight traffic shall be planned directly between FRA entry, FRA exit
and FRA intermediate points. (…)
4.2.3.2 In case of departing flight from an airport where standard instrument
departures procedures (SIDs) are published, RNAV-capable departing
flights shall be planned directly from the SID final waypoint to the HUFRA
exit point. (…)
4.2.4.1 The planning of DCT segments across the HUFRA borders (cross
border DCT) is not allowed. Entry and exit from HUFRA shall be planned
using the published FRA entry and FRA exit points only. (…)
4.5.1 All HUFRA constrains, exceptions and restrictions, if any will be
published via the RAD and promulgated in accordance with ENR 1.10.
Podsumowując, trzeba przyznać Węgrom “palmę pierwszeństwa” we
wprowadzaniu innowacyjnej koncepcji FRA w Europie. Pewne kroki w kierunku
FRA są czynione też w Polsce. W 2013 r. Warsaw ACC wprowadziło loty FRA
w nocy w pewnych obszarach.11 Zakłada się także wprowadzanie kolejnych
obszarów FRA w FIR EPWW w części górnej (TOP) pod koniec 2015 r. oraz
w średniej (MID) w 2017r. Docelowo przewiduje się wprowadzenie FRA w Baltic
FAB.12
Streszczenie
Od 5 lutego 2015 r. przestrzeń powietrzna Węgier (Budapest FIR) jest
przestrzenią FRA (Free Route Airspace) nieposiadającą stałych dróg lotniczych.
Planowanie i wykonywanie lotów odbywa się po liniach prostych pomiędzy
punktami nawigacyjnymi. Przestrzeń ta jest dostępna 24 godziny na dobę oraz na
wysokościach od GND do FL660.
Summary
Since 5 February 2015 the Hungarian airspace (Budapest FIR) is marked as
Free Route Airspace (FRA) without any permanent airways. The planning and
execution of flights is carried out in straight lines between waypoints. This space is
available 24 hours a day, and at altitudes from GND to FL660.
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