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Technologie dla zrównowa Ŝonej 
energetyki prosumenckiej/obywatelskiej

Adam CENIAN



Konsumenci energii, którzy s ą jednocze śnie 
jej producentami to rozwi ązanie, 
które rozszerzy sfer ę wolno ści tak Ŝe na 
energetyk ę

Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu 
Konferencja
„Droga do energetyki obywatelskiej”
16 kwietnia 2013; Senat RP

Zrównowa Ŝona energetyka prosumencka/obywatelska



- zrównowa Ŝona 
+ oparta na źródłach odnawialnych  
+ bardziej sprawna (rozproszona, CHP)

wykorzystująca materiały odpadowe
+ gwarantująca bioróŜnorodność (nie monokultura)

- prosumencka/obywatelska (szeroka dystrybucja 
zysków)

+ zarządzana inteligentnie (smart grid)

Zrównowa Ŝona energetyka prosumencka/obywatelska



+ aspekty klimatyczne – niepewne (np. Lewandowski, 2012)

ale
+ ograniczone zasoby (technologie energooszczędne –

rozproszone, wysokosprawne, OZE)

+ aspekt społeczny/ rozwojowy (wykorzystanie 
lokalnych zasobów, rozwój rynku pracy, 
wykorzystanie kapitału dla nowych inwestycji

Zrównowa Ŝona energetyka prosumencka/obywatelska
dlaczego ?



Güssing - Autonomiczny region energetyczny w Austrii

Business model



2018 - samowystarczalność energetyczna 
budynków uŜyteczno ści publicznej

+ rola inicjuj ąca środków publicznych 

2020  - samowystarczalność wszystkich 
nowych budynków;   energetyczne domy 
(miasta)

EU directive 2010/31/EU
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Dyrektywy UE – wpływ na rozwój ZEP



Energia słoneczna u podstaw wi ększości energetyk



MNACTEC Terrassa Spain 

Building-integrated photovoltaics 
(BIPV) 

Energetyka solarna - PV

Instalacje 
autonomiczne
wyspowe  

przyszłość

Rewolucja cenowa PV
zmieniła perspektywę
aplikacji – okres 
zwrotu z inwestycji



The Fraunhofer Institute for Solar Energy
Systems ISE, www.ise.fraunhofer.de/en

Nowe zastosowania… Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne



15 min. ładowania –
1 min. świecenia
wydajno ść: 4%

Nowe zastosowania… barwnik – kolor ogniwa



www.g24i.com

Nowe zastosowania…



ZALETY
- półprzezroczyste
- działanie niezaleŜnie od kąta padania promieni
- lekkie
- blokuje światło IR i UV
- łatwa instalacja

- dowolna długość
- nietoksyczne, brak metali cięŜkich

Nowe zastosowania…
Szklarnia, Brookdale Fruit Farm of Hollis, New Hampshire, USA 

standard 83

z ogniwami 80

standard 154

z ogniwami 152

standard 22

z ogniwami 23

standard 20

z ogniwami 24

wydajno ść / lbs (czerw - wrzes, 2011)



Energetyka solarna – perspektywy PV

Perspektywy i wyzwania energetyki solarnej

+ wysoki koszt energii
- zwiększenie sprawności układów solarnych: PV > 15% 
Perspektywa zrównania ceny energii do roku 2017

+ skojarzona produkcja prądu i ciepła – PVT 

+ inteligentne sieci (smart grid) 

+ zmienna produkcja energii – magazynowanie (dzienne i sezonowe) 

+ (solar thermal) integracja z budynkami, układy chłodzenia, integracja i eksploatacja
duŜych instalacji, materiały polimerowe przewodzące ciepło, technologie odsalania, 
funkcjonalne materiały i powierzchnie (np. anty-refleksyjne, samoczyszczące, 
pokrycia antykorozyjne, tanie szkła o wysokiej transmitancji – przepuszczalności
i zmiennych własnościach optycznych, PCM, … )   



Czarny krzem

Odkrycie - 1998 r. – Uniwersytet Harvard’a
(Natcore Technology/ NREL)

sprawność teoretyczna: 30-40%
2,2% - Uniwersytet Harvard’a

03.2012 – 18,6 %  (Natcore)

laser

Nowe materiały…



Transparentne elektrody ZnO:Al do zastosowa ń w elastycznych 
fotoogniwach

O2

Laser
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Metoda wytwarzania: PLD 
(pulsed laser deposition)

K – vacuum chamber, L – Nd:YAG laser, 1 – inner 
pressure control system, 2 – oxygen valve, 3 – laser 
beam track, 4 – focusing lens, 5 – target, 6 –
substrate on heated basis 

Elastyczne podło Ŝe: PET lub Kapton ®

Transmisja optyczna warstwy 
przewodz ącej ZnO:Al. na folii PET 
– 80–90%

Nanoszone warstwy 
charakteryzuj ą się
jednorodn ą struktur ą

Obraz SEM warstwy 
ZnO:Al

Badania odporno ści na zginanie

Wytworzone 
warstwy posiadaj ą
znacznie wi ększą
odporno ść na 
zginanie



Drukowane elektrody z dwu ściennych nanorurek w ęglowych 
(DWCNT) dla barwnikowych ogniw fotowoltaicznych
współpraca z Instytutem Metrologii i InŜynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej
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- warstwy DWCNT zostały naniesione metodą spray-
coatingu na półprzewodzące podłoŜe i utrwalone w 
róŜnych temperaturach: 120, 200, 250, 300°C

- elektrody z DWCNT posłuŜyły do zbudowania 
barwnikowego ogniwa słonecznego, w którym 
zastąpiły powszechnie stosowane elektrody z 
warstwą platyny

Charakterystyka prądowo-napięciowa 
ogniw DSSC z przeciwelektrodami z 
DWCNT

Widmo impedancji w obszarze, w 
którym swoją odpowiedź daje 
przeciwelektroda

Im wyŜsza temperatura 
utrwalenia warstwy tym 
niŜsza rezystancja co 
przekłada się na wyŜszą
wydajność ogniwa DSSC:
dwcnt120°C - 1,49%
dwcnt200°C - 2,10%
dwcnt250°C - 3,77%
dwcnt300°C - 4,59%

Zdjęcie SEM warstwy DWCNT 
naniesionej na  przewodzące 
półprzezroczyste podłoŜe

Re(R1CPE1)(R2CPE2) 
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dane eksperymentalne



Ogniwa barwnikowe

www.renewableenergyworld.com

www.nnl.it

www.plusplasticelectronics.com

www.sony.net



Badania hybrydowych modułów PVT (projekt WFOS)

Cel:
Konstrukcja hybrydowych układów PVT, 

+  niŜsza temperatura pracy ogniw, 

+ większa sprawność

3 zgłoszenia patentowe. 

Układ pomiarowy 
PVT na dachu IMP
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PRZYDOMOWE  SIŁOWNIE  WIATROWE



Energetyka wiatrowa 

małe przydomowe wiatraki
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Wybór technologii turbiny wiatrowej dla 
zastosowań na dachu powinien uwzględniać:
- bezpiecze ństwo konstrukcji – wskazuje 
wiatraki o osi pionowej wykorzystujące siły 
oporu – w tym wiatraki typu Savoniusa;
- poziom hałasu – równieŜ predestynuje 
wolnoobrotowe wiatraki o osi pionowej; 
- średnie pr ędko ści (i ich rozkład) wiatrów -
dostępne obecnie na rynku wiatraki są
zaprojektowane na nominalne wiatry od 10 do 
14 m/s – stąd konieczność rozwoju nowych 
konstrukcji - patrz załącznik 1;
- działanie niezale Ŝne od kierunku wiatru ,
- cena – zmienność warunków wsparcia i 
niestabilność prawa predestynuje rozwiązania o 
niskiej cenie i szybkiej stopie wzrostu.



Wiatraki:
typu 

„świder”

Wiatraki: typu H-Darrieusa, Savoniusa …

Wirniki typu Darrieusa charakteryzują się m.in. 
stosunkowo wysoką sprawnością (zbliŜoną do turbin o osi 
poziomej), 
prostą konstrukcją i bezpieczeństwem ekologicznym,
jednak mają praktycznie zerowy moment startowy, 

w związku z czym konieczne jest ich wstępne 
rozpędzanie. 

Wirniki typu Savoniusa równieŜ cechuje 
prostota konstrukcji;
duŜy moment startowy umoŜliwiający pracę
nawet przy bardzo słabych wiatrach. 
odporne na silne wiatry i praktycznie pracują bezgłośnie. 
Do wad moŜna zaliczyć dość niską sprawność –

Darrieusa

Savoniusa



Wiatrak typu Savoniusa /  Doerffera (IMP 
PAN) 

W przypadku konstrukcji Doerffera 
sprawność tego wirnika okazała się
najlepsza w zakresie prędkości mniejszych 
niŜ 13 m/s 



Mikroenergetyka wodna 

turbina ślimakowa „Archimedesa”

+ rozwiązania niskospadowe
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Sprawno ść systemu konwencjonalnego i CHP

Straty 6 jednostek
Straty 10 jednostek

Straty 
36 jednostek

Konwencjonalna generacja
Sprawno ść 58%

CHP 
Sprawno ść 85 %

35%

15%

50%

Wniosek! Gdzie tylko jest zbyt na ciepło powinni śmy stosowa ć rozproszone 
układy CHP



IMP PAN Laboratorium
Domowe CHP ORC

Microturbine
Boiler installations



Domowe micro CHP – wersja prototypowa



Autonomiczny Region Energetyczny „ śYCHLIN”



IMP PAN Gdańsk
+ zgazowanie parowe 

CHP: 10 – 20 kWe

+ zgazowanie osadów
ściekowych
+ układ współprądowy
+ wstępne podgrzewanie
biomasy

UWM 
100 kWc/ 40 kWe
+ zgazowanie w tlenie
+ trudno utylizowane 
odpady gospodarcze

PCZ/ IBWM 
Olsztyn
180 kWc/ 75 kWe

Instalacje kogeneracyjne na syngazie

IChPW
CHP: 1 MW

350 kWe
+ zrębki

MTF
CHP: 4 MW
+ pióra indycze

i kurze



Pierwszy polski układ kogeneracyjny na syngazie

Stabilna generacja syngazu Panel kontrolny generatora 



Langmuir probe

zgłoszono do UP wynalazek
Monitorowanie k ąta zapłonu paliwa, 
zwłaszcza 
w cylindrze silnika wysokopr ęŜnego 
z wykorzystaniem sondy Langmuira

Langmuir probe signal

ti

1

2

okre ślenie czasu 
wyprzedzenia zapłonu

Diagnostyka silników diesla (projekt strategiczny )



Układ µ-CHP/SOFC zasilany DME
Instytut Energetyki

Stosy ogniw SOFC

Testy krótkich stosów ogniw SOFC
Osiągi elektryczne nie pozwalają jeszcze na 
przeskalowanie mocy stosu - w realizacji jest nowy projekt 
krótkiego stosu
Uzyskano znaczną poprawę szczelności 

Testy stosów wyprodukowanych za granic ą
300 W (test przeprowadzony w listopadzie 2012)
1.4 kW (test planowany w I kwartale 2013)

Układ µ-CHP

Projekt koncepcyjny na uko ńczeniu
Testy  w realizacji

Wymienniki ciepła, dmuchawa powietrza 
katodowego, dopalacz paliwa resztkowego
Testy paliwa DME (zasilanie, osadzanie węgla)
Integracja cieplna zasobnika ciepłej wody 
uŜytkowej

Zaawansowane modelowanie i obliczenia projektowe
Szacowana sprawność elektryczna 43%
Sprawność całkowita  75%÷90%
Moc elektryczna netto ~1.5kW

Rozpocz ęcie projektu i konstrukcji instalacji pilota Ŝowej 
w lipcu 2013 r. zgodnie z harmonogramem

Obliczona sprawność elektryczna układu 
µ-CHP w funkcji stopnia wykorzystania 

paliwa DME i utleniacza, gęstość prądu = 
200 mA/cm2

Jedna z 2 alternatywnych koncepcji 
konfiguracji  układu µ-CHP  



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

gr. Popczyk + Cebula, PŚl
gr. Hupka + Aranowski, PG
gr. Gołaszewski + Wiśniewski, UWM

- pierwsze zapytania ofertowe

Pilota Ŝowa mikrobiogazownia fermentacyjna 

Zbiornik 
biogazu
Zbiornik 
biogazu

Biorea
ktor

Biorea
ktor

Rozdrabn
iacz

Rozdrabn
iacz

Fermentory (I wywar, 
II mix substratów)

II

I

Reaktor



Laboratorium Generacji Rozproszonej Laboratorium Generacji Rozproszonej 

KogeneratorKogenerator

WWęęzezełł cieplny cieplny 

Magazyn energii Magazyn energii 

Panele PVPanele PV



Laboratorium Generacji Rozproszonej Laboratorium Generacji Rozproszonej 



Opracowanie koncepcji oraz modelu technicznego i biznesowego sieci inteligentnej 

(Smart Grid) na poziomie średniego napięcia (SN) w kontekście 

współpracy lokalnych źródeł energii w sytuacjach normalnej pracy oraz awarii sieci 

(moŜliwość pracy wyspowej). 

PILOTAś NA PÓŁWYSPIE HELSKIM 



Magazyny energii 

OZE – konieczność magazynowania energii
+ elektrownie szczytowo-pompowe
duŜo potencjału niewykorzystsnego
+ energia – gaz, biogazownie
+ mikroinstalcje magazynowania
baterie, superkondensatory



Superkondensatory zakresy  

Magazyny energii - SUPERkondensatory

Today’s level ART Pte
100 Wh/kg 10kW,/kg

W/kg

Gęstość energii, Wh/kg Superkondensatory
zasada działania

grafen



WNIOSKI

+ brak ustawy OZE
+ brak regulacji w sprawie pofermentu
+ długie procedury
+ nieopłacalność biogazu w obecnych ramach
+ solarne 12 lat ?
+ zmienność prawodawstwa - brak moŜliwości planowania

Pozytywna rola NCBiR - duŜy projekt strategiczny 25% na OZE




