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16 czerwca 2014 (poniedziałek)
8:00-10:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10:00-10:30 OTWARCIE FORUM
10:30-12:30 SESJA PLENARNA

10:30-10:40
Lipiński G. (koordynator z ramienia NCBR) - Realizacja koncepcji programu strategicznego 
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

10:40-11:00
Chmielniak T. - „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero emisyjnych” bloków węglowych 
zintegrowanych z wychwytywaniem CO2” -  Z.B. 1

11:00-11:20
Nowak W. - „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych 
zintegrowanych z wychwytywaniem CO2” -  Z.B. 2

11:20-11:50 PRZERWA NA KAWĘ

11:50-12:10
Strugała A. - „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i 
energii elektrycznej” - Z.B. 3

12:10-12:30
Kiciński J. - „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów 
rolniczych i innych” - Z.B. 4

12:30-12:55 Klaus R.G. Hein - „The role of low rank coal in the energy market” 

12:55-13:10
Pawlak-Kruczek H. - „Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych” z 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.03.01-00-040/08) realizowanego 
przez Ministerstwo Gospodarki

13:10-14:00 OBIAD W RESTAURACJI HOTELOWEJ

14:15-14:35
More power from Lignite - Carl-Gustav Berg, Vice President - Marketing and Technology, Kumera 
Corporation

14:35-17:20 
Forum dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i partnerów 
przemysłowych, a w szczególności PGE, Tauron, Energa, PSE - jako moderatorów

17:20-19:00

Prezentacja wystawców oraz warsztaty
Prezentacja potrzeb i propozycji projektów B + R w nowej perspektywie 2020 - PGE GiEK S.A.
Prezentacja potrzeb i propozycji projektów B + R w nowej perspektywie 2020 - Tauron S.A.
Prezentacja potrzeb i propozycji projektów B + R w nowej perspektywie 2020 - Energa S.A.
Prezentacja potrzeb i propozycji projektów B + R w nowej perspektywie 2020 - PSE S.A.
Zagrożenia procesowe i wybuchowe na liniach podawania i mielenia węgla i biomasy - dr hab. 
inż. Andrzej Wolff, TESSA Sp. z o.o. sp. k.
Prezentacja Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic, Kowalski, Kornasiewicz i 
Partnerzy

19:00-20:00 Prezentacja wystaw i warsztaty w holu wystawienniczym
20:00-24:00 UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI HOTELOWEJ

17 czerwca 2014 (wtorek)
8:00-9:00 ŚNIADANIE W RESTAURACJI HOTELOWEJ
9:00-16:00 SESJE PROBLEMOWE (równolegle prowadzone będą dwie sesje)

Sala E Sala F

9:00-11:30
Sesja I - wybrane referaty z zadania badawczego 
nr 1

Sesja II (sesja specjalna CDS) - wybrane 
referaty z PB POIG.01.03.01-00-040/08

9:00-9:15
Kotowicz J. i inni: Analiza termodynamiczna bloku 
dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną 
instalacją separacji CO2

Pawlak-Kruczek H. i inni: Przegląd różnych 
metod i technologii suszenia węgla 
brunatnego

Program Szczegółowy GRE 2014
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17 czerwca 2014 (wtorek)

9:15-9:30

Łukowicz H. i inni: Wpływ modernizacji układu 
turbiny po zintegrowaniu jej z układem separacji 
CO2 na prace bloku węglowego na parametry 
nadkrytyczne

Pawlak-Kruczek H. i inni: Badania procesu 
suszenia w obrotowej instalacji laboratoryjnej

9:30-9:45
Taler J. i inni: Eksperymentalne wyznaczanie 
obciążenia cieplnego ściany komory paleniskowej 
kotła

Pawlak-Kruczek H. i inni: Badania procesu 
suszenia w fluidalnej instalacji laboratoryjnej 
„Torbed”

9:45-10:00
Witkowski A. i inni: Procesy transportu CO2 z 
instalacji wychwytu bloku energetycznego do 
miejsca składowania

Plutecki Z. i inni: Badania procesu suszenia w 
fluidalnej instalacji fontannowo-pęcherzykowej

10:00-10:15
Krótki A. i inni: Absorpcja CO2 w roztworach amin 
szansą obniżenia emisji krajowych elektrowni 
węglowych

Plutecki Z. i inni: Modelowanie ekspansji 
złoża  fluidalnego w procesie suszenia węgla 
brunatnego 

10:15-10:30
Niegodajew P. i inni : Modelowanie procesu 
wychwytu CO2 w technologii Post - combustion 
capture

Lichota J. i inni: Badania procesu suszenia 
uderzeniowego

10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA

Sesja I - wybrane referaty z zadania badawczego 
nr 1 c.d.

Sesja IV (sesja specjalna CDS) - wybrane 
referaty z zagadnień dot. suszenia węgla 
brunatnego

10:45-11:00
Czaja D. i inni: Opłacalność układu gazowo-
powietrznego jako jednostki wytwórczej

Łukowicz H. i inni: Wpływ integracji 
suszarki węgla brunatnego na pracę bloku 
energetycznego

11:00-11:15

Rusin A. i inni: Określenie własności 
mechanicznych i stanu materiału na podstawie 
badań mikropróbek metodą SPT

Pronobis M. i inni.: Wpływ podsuszania 
węgla brunatnego na parametry pracy kotła 
pyłowego

11:15-11:30

Chmielniak T. i inni: Analiza energetyczna 
oraz ekonomiczna instalacji wychwytu CO2 z 
wykorzystaniem absorpcji chemicznej

Golec T. i inni: Analiza możliwości 
współspalania podsuszonego węgla 
brunatnego w kotle BP-1150

11:30-13:45
Sesja III - wybrane referaty z zadania badawczego 
nr 2

11:30-11:45
Ściążko M. i inni: Aspekty energetyczne i 
środowiskowe ciśnieniowego spalania tlenowego 
paliw stałych

Sławiński K. i inni : Wpływ młyna 
elektromagnetycznego na jednoczesny 
proces suszenia i mielenia węgla brunatnego

11:45-12:00
Czakiert T. i inni: Wpływ stopniowania tlenu na 
konwersję azotu paliwowego w procesie spalania 
tlenowego w CWF

Wolff A.: Zagrożenia procesowe i wybuchowe 
na liniach podawania i mielenia węgla i 
biomasy

12:00-12:15

Bis Z. i inni: Badania kinetyki odsiarczania 
spalin powstałych w procesie OXY-spalania 
w przedpalenisku cyklonowym w warunkach 
podwyższonego stężenia SO2

Pietrowicz S. i inni: Modelowanie dynamiki 
procesu suszenia cząstki węgla w złożu 
fluidalnym

12:15-12:45 PRZERWA KAWOWA

12:45-13:00
Białecki R. i inni: Modelowanie procesu fluidyzacji 
w przemysłowym kotle fluidalnym

Sesja VI - wybrane referaty z eksploatacji,  
remontów urządzeń i systemów 
energetycznych
Denisova A. i inni: Mathematical modeling of 
processes in biogas unit
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17 czerwca 2014 (wtorek)

13:00-13:15
Rybak W. i inni: Modelowanie spalania OXY pyłu 
węglowego w kotle energetycznym

Mazurenko A. i inni: Analysis of exergy 
parameters of biogas power plant

13:15-13:30
Białecki R. i inni: Monte Carlo Ray Tracing method 
on ortho-Cartesian meshes in radiation heat 
transfer modeling

Dobski T. i inni: Eksploatacja przemysłowego 
bloku gazowo-parowego zasilanego gazem 
ziemnym niskokalorycznym

13:30-13:45
Pawlak-Kruczek H. i inni: Badania emisji 
zanieczyszczeń gazowych i rtęci ze spalania 
wybranych węgli w powietrzu i atmosferach OXY

Chmielniak T. i inni: Wykorzystanie turbin 
gazowych małej mocy w układach zasilanych 
biogazem

13:45-14:15
Sesja V - wybrane referaty z zadania badawczego 
nr 3

13:45-14:00

Ściążko M. i inni: Zgazowanie węgla w reaktorze z 
cyrkulującym złożem fluidalnym przy 
zastosowaniu CO2 jako czynnika zgazowującego

Modzelewski A.: Modelowe odzwierciedlenie 
nowych technologii w elektroenergetyce oraz 
wpływu energetyki rozproszonej na krzywą 
KSE

14:00-14:15
Gil I. i inni: Spalanie gazu z podziemnego 
zgazowania węgla

Plutecki Z. i inni: Diagnostyka warunków pracy 
i ich wpływ  na efektywność energetyczną 
małych turbin wiatrowych

14:15-15:45 OBIAD W RESTAURACJI HOTELOWEJ

16:00-17:30
Sesja VII - wybrane referaty z zadania badawczego 
nr 4

Sesja VIII - wybrane referaty z zagadnień 
eksploatacji, remontów urządzeń i systemów 
energetycznych

16:00-16:15
Kiciński J. i inni: Pilotażowe instalacje 
kogeneracyjne/poligeneracyjne z układem ORC 

Santarius i inni: Monitoring of power quality 
parameters in places of complaints to power 
quality
Santarius i inni: Development in Off-Grid and 
Smart Grid Area
Kwiatkowski L. J. i inni: Nowatorskie 
funkcjonalności monitorowania procesów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych w 
energetyce

16:15-16:30
Cenian A.: Innowacyjne technologie OZE - 
typoszereg mikroinstalacji kogeneracyjnych

Majchrzak H. i inni: Prace rozwojowe 
i implementacja ich wyników w celu 
ograniczenia strat w przesyle energii 
elektrycznej

16:30-16:45 Gołaszewski J.: Bioprocesy wytwarzania energii
Zator S. i inni: Możliwości diagnostyki 
powierzchni elementów rurowych z 
wykorzystaniem skanera laserowego

16:45-17:00
Golec T.: Instalacja zgazowania KAJOT 
produkująca gaz o wysokiej wartości kalorycznej i 
wysokiej czystości

Tomaszewski M. i inni: Monitoring linii 
elektroenergetycznych przy użyciu 
bezzałogowych urządzeń latających (UAV)

17:00-17:15
Iluk T. i inni: Zgazowanie biomasy w reaktorze ze 
złożem stałym GazEla - wpływ skali na przebieg 
procesu

Kandora W.: Skanowanie magnetyczne rdzeni 
stojanów turbogeneratorów

17:15-17:30

Wójs W. i inni: Technologia energetycznego 
wykorzystania produktu ubocznego powstającego 
przy produkcji bioetanolu

Szymaniec S. i inni: Remonty i modernizacje 
wirników generatorów synchronicznych
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17 czerwca 2014 (wtorek)

18:00-19:00

Sesja plakatowa wraz z dyskusjami:
1. Borkowski R.
Wpływ izolacji termicznych na efektywność energetyczną

2. Chmielniak T., Pilarz P.
Model odazotowania spalin bloków węglowych w technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

3. Duda P., Felkowski Ł.
Analiza pracy wężownicy przegrzewacza pary w warunkach pełzania

4. Elsner W., Borecki R., Wysocki M.
Instalacja kogeneracyjna do zgazowania pirolitycznego odpadów komunalnych i ściekowych

5. Gandor M., Sławiński K., Knaś K., Balt B., Nowak W.
Wpływ aktywacji elektromagnetycznej na proces spalania węgla brunatnego

6. Grzesik Ł.
Analiza ekonomiczna systemu grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii

7. Hernik B.
Obliczenia numeryczne kotła OP-150

8. Jaremkiewicz M.
Eksperymentalne wyznaczanie stałych czasowych termometrów w funkcji prędkości 
przepływającego powietrza

9. Jodkowski W., Sitka A., Szumiło B.
Zgazowanie frakcji nadsitowej odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii cieplnej

10. Kopczyński M., Lasek J.
Spalanie pyłu węgla kamiennego w komorze z wewnętrzną cyrkulacją spalin

11. Kotowicz J., Balicki A.
Sposób wyznaczania charakterystyk ekonomicznych i oceny ryzyka dla bloku typu OXY z 
wysokotemperaturową membraną „three-end” do produkcji tlenu 

12. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K. , Dryjańska A. 
Analiza możliwości zwiększenia sprawności elektrowni typu OXY przez zastosowanie układu 
hybrydowego do separacji tlenu 

13. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.
Metodologia obliczeń sprawności instalacji turbiny gazowej 

14. Kotowicz J., Łukowicz P.
Analiza wariantów integracji elektrociepłowni na parametry super-nadkrytyczne z instalacją 
wychwytu dwutlenku węgla metodą absorpcji chemicznej

15. Kotowicz J., Michalski S.
Analiza ryzyka ekonomicznego budowy supernadkrytycznego bloku typu OXY

16. Kowalczyk Ł., Elsner W., Drobniak S.
Analiza efektywności ekonomicznej bloków węglowych na parametry nadkrytyczne o mocach 400-
800 MW

17. Kowalski A., Kornasiewicz M.
Regulacje prawne dotyczące wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2
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17 czerwca 2014 (wtorek)

18:00-19:00

18. Łukowicz H., Kochaniewicz A., Mroncz M.
Analiza możliwości pozyskiwania ciepła do instalacji separacji CO

2 z różnych źródeł dla bloku 
węglowego 900 MW

19. Maj I., Ostrowski P., Polok M. 
Analiza procesu konwersji termicznej paliw alternatywnych przed współspalaniem w kotle

20. Marek E., Świątkowski B.
Spalanie pojedynczego ziarna węglowego w modyfikowanych atmosferach gazowych

21. Mikielewicz D., Wajs J., Mikielewicz J.
Mikrosiłownia domowa jako źródło energii cieplnej i elektrycznej

22. Mikielewicz D., Ziółkowski P., Mikielewicz J.
Współpraca elektrowni o mocy 900 MW z układem odzysku ciepła zasilającym ORC

23. Milewski J., Bujalski W., Wołowicz M., Futyma K., Bernat R., Kucowski J., Lewandowski J.
Budowa instalacji i badania efektywności wychwytu CO2 ze spalin za pomocą węglanowego 
ogniwa paliwowego, w skali półtechnicznej

24. Modliński Z., Rybak W.
Model własności radiacyjnych mieszaniny CO2/H2O dla warunków spalania OXY pyłu węglowego

25. Mrowiec A.
Badania doświadczalne wybranych przepływomierzy kolanowych

26. Pawlak-Kruczek H., Baranowski M.
Badania procesu sorpcji CO2 z OXY-spalania na sorbentach wapniowych 

27. Radomiak H., Zajemska M.
Wpływ wybranych parametrów procesu spalania węgla na formowanie zanieczyszczeń

28. Radziewicz W.
Rozwój mikroenergetyki wiatrowej

29. Radziewicz W.
Zastosowania anemometrów Dopplerowskich na potrzeby energetyki wiatrowej

30. Rączka P., Wójs K.
Wykorzystanie kondensacyjnego wymiennika ciepła w bloku energetycznym

31. Rulik S., Kochaniewicz A., Łukowicz H., Witkowski A.
Analiza możliwości odzysku ciepła z procesu sprężania CO2

32. Rusin A., Nowak G., Lipka M., Zalewski A.
Identyfikacja obszarów zagrożonych pękaniem w elementach turbin na parametry nadkrytyczne

33. Rusinowski H., Plis M., Zdun M.
Analiza pracy turbiny kondensacyjnej przy zmiennym obciążeniu, w oparciu o model symulacyjny 
wykonany w programie Thermoflex

34. Rusiński E., Czmochowski J., Górski A., Paduchowicz M.
Symulacja numeryczna bloku energetycznego w stanie ustalonym 

35. Ruszczak B., Dzierżanowski Ł.
Aplikacja wspomagająca planowanie kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej
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17 czerwca 2014 (wtorek)

18:00-19:00

36. Ruszczak B., Tomaszewski M.
Planowanie działań operatora sieci elektroenergetycznej w celu ograniczenia wpływu zimowych 
zjawisk atmosferycznych

37. Sobolewski A.
Demonstracyjna instalacja zgazowania biomasy o mocy 1,5 MW

38. Stępczyńska-Drygas K., Dykas S., Łukowicz H., Czaja D.
Ocena wpływu integracji bloku węglowego z instalacją wychwytu CO

2 na pracę przy zmiennym 
obciążeniu 

39. Szymaniec S., Kandora W.
Diagnostyka  izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w 
technologii Resin-Rich 

40. Szymaniec S., Rydlik P.
Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych 

41. Śpiewak D., Krótki A., Spietz T., Tatarczuk A., Więcław-Solny L., Wilk A.
Poszukiwanie efektywnych sorbentów aminowych w procesie usuwania CO2 z mieszanin 
gazowych

42. Topolnicka T.
Ciśnieniowe, tlenowe spalanie węgla - badania kinetyki

43. Wasilewski M., Duczkowska-Kądziel A.
Analiza sprawności odpylaczy cyklonowych z wykorzystaniem modelowania CFD oraz modeli 
zerowymiarowych

44. Wiciak G., Remiorz L., Janusz-Szymańska K.
Koncepcja elektromagnetycznego wspomagania pracy membran w procesie membranowej 
separacji gazów dedykowana dla technologii CCS

45. Wilk A., Więcław-Solny L., Śpiewak D., Spietz T.
Wychwyt CO2 z gazów o zwiększonej zawartości ditlenku węgla

46. Wiśniewski S.
Chłodzenie ogniwa paliwowego typu PAFC z wykorzystaniem układu ORC z mokrymi i suchymi 
czynnikami obiegowymi

47. Wiśniewski S., Kaczmarek R.
Analiza porównawcza efektywności pracy układów ORC i parowego zasilanych energią cieplną 
splin z turbiny gazowej

48. Zarzycki R. 
Analiza numeryczna spalana pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym w atmosferze O2/N2

49. Zarzycki R., Panowski M.
Analiza energochłonności procesu separacji CO2 metodą VPSA

50. Zawiślak M., Czerep M., Zgóra J.
Numeryczne modelowanie tworzenia się NOx ze spalania tlenowego pyłu węgla brunatnego

51. Zdun M., Plis M., Rusinowski H.
Modelowanie matematyczne turbiny kondensacyjnej z wykorzystaniem programu Thermoflex

52. Alenowicz J., Rosik R. 
Proces projektowania rozwiązań konstrukcyjnych instalacji pilotowej do wstępnego suszenia 
węgla brunatnego dla celów energetycznych
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17 czerwca 2014 (wtorek)
19:00-22:00 KOLACJA INTERGACYJNA

18 czerwca 2014 (środa)
7:00-8:15 ŚNIADANIE W RESTAURACJI HOTELOWEJ

8:30-12:30
Wycieczka techniczna:
- Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-Żar (PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW 
Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim)

12:30-13:00 Dyskusje panelowe, podsumowanie i zakończenie konferencji
13:00-14:00 OBIAD W RESTAURACJI HOTELOWEJ

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie



65nr 2-3(38-39)/2014

fo
r

u
m

 e
n

er
g

et
yk

ó
w

 g
r

e 
2

0
1

4

Alla Denisova, NGO MINH HIEU, Odessa National Polytechnic University

Mathematical modeling of processes in biogas unit

Biogas technologies have been increasingly employed over the last 20 years to 
produce power from various biomass sources [1]. The biogas unit described in this 

paper is designed to work at various operation modes according to needs of biogas 
power installation [2].

Abstract: The article presents the mathematical model of 
biogas generation processes both identification of this model for 
various types of incoming substrate. The study includes results 
of numerical modeling at base of which it’s possible to choose 
the required operation mode of biogas installation. In the paper 
is grounded how to make correct choice of  the operation mo-
de of biogas unit that can  provide the necessary conditions for 
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Fig. 1. Variance of theoretical and experimental parameters (X, L, v) at periodical operation mode

Fig. 2. Numerical simulations of parameters (X, Y, v) at continuous operation mode

0X* = ,  0
* YY = ; ϕ⋅β

−
β

= fYX 0*

, ϕ
= fY*

.   (3)

Valid range of parameter change:
f∈[0, φ·Y0]  because at   f > φ·Y0   X*< 0. 
Results of study of the system on stability at first approxi-

mation are: 
if f<φ·Y

0 – system is stable asymptotically; 
if f=0 or f=φ·Y0 - system can’t be studied at first approximation;
if f>φ·Y0 - unstable system has no physical sense.
Asymptotic stability of system (1) enables to express the task 

of optimal control of biogas productivity (2) for daily period as:

)f(vmaxargf *
)oY,0(f

opt
⋅ϕ∈

=
.

It’s necessary to find the point of maximum for the equation:
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−⋅
β
ς=⋅⋅ς⋅ϕ=
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0
*** ffYXY)f(v

.    (4)

First derivative of equation (3) is equal zero if 2
Yf 0⋅ϕ

=
, se-

cond derivative is negative. Thus, optimum value is the point of 
maximum for equation (4) is:

2
Yf 0

opt
⋅ϕ

=
.                      (5)

Another optimization criterion can be maximum efficiency of 
substrate’s utilization. In this case it’s necessary to minimize func-
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tion )f(Y*
 in equation (3):

)f(Yminargf *
)oY,0(fopt

⋅ϕ∈
=

.              (6)
Minimum value of function in equation (6) is obtained at 

fopt→0 for periodical operation mode.

 � Identification of model

Identification of model (1) at base of experiments in Asia-
Pacific region [1, 4] for three kinds of biomass (poultry, humidi-
ty 85%; pig and cow manure, humidity 90%) is executed (see 
Fig. 1 and Table 1). 

Table 1. Periodical operation mode
Parameters Poultry 

wastes
Pig 
manure

Cow manure

φ, m3/(kg·day) 4·10-3 6·10-3 9·10-3

β 1,69 1,34 1,07

ζ , m6/kg 1,41 1,22 0,85

 � Results of numerical simulations  

Numerical simulations at continuous operation mode are 
carried out and optimal values   of flow rate for different types of 
substrate are estimated (fopt = 0.201; 0.182; 0.159 day-1) for po-
ultry, pig and cow manure, respectively (Fig. 2). 

The results of calculation of average daily flow rate 
)v(

 of 
biogas which depends at relative flow rate of the substrate (f) 
are shown in Fig 3. Comparative characteristics of process in 
biogas unit are presented in Fig. 4. 

 � Conslusions

Choosing the operation mode of biogas unit is an important 
requirement for reliable operation of bio power installation. In this 
paper the following results are estimated: 

- The mathematical model of biogas generation process and 
its identification for various types of substrate is worked out. 

- Optimal values   of flow rate of biogas for periodical and con-
tinuous operation modes based at numerical modeling results 
with the account of substrate type are obtained. 

- Maximal average volume of biogas at one mass unit of sub-
strate both minimal average daily productivity of biogas for perio-
dical and continuous operation mode are determined. 

- Values of biogas productivity for different operation mo-
des are estimated, namely average daily productivity of biogas 
at continuous regime of work approximately twice larger than 
at periodical regime. 

- Values of biogas volume at one mass unit of biomass for 
different operation modes are estimated, namely average daily 
volume of biogas which generated from 1 ton of substrate at 
continuous regime of work approximately twice less than at pe-
riodical regime. It is explained by insufficient duration (5-6 days) 
of fermentation at continuous operation mode which results in 
incomplete recycling of the substrate.

- According to the research it can be concluded that kind of 
operation mode of biogas unit  depends on needs of bio power 
installation, either (periodical regime) maximum volume of biogas 
which can be generated from 1 ton of substrate, either (continu-
ous regime) minimum duration of incomplete recycling process 
(i.e. maximum average daily flow rate of biogas).
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Fig. 4. Comparison of parameters for different operation modes of biogas unit
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Analysis of exergy parameters of biogas power plant

The article presents the technique of exergy analysis for various schemes of biogas 
power plants. The study includes results of calculation and analysis of the exergy 

characteristics of gas turbine plant, combined cycle plant with discharge of gas to the 
boiler and combined cycle plant with high-temperature steam generator and intermediate 
superheater. A comparison of exergy cycle parameters of various biogas plants is considered.  
In the paper is grounded why the combined cycle plant with a steam generator and 
high-temperature reheat of steam is the most effective at exergy parameters. This 
is explained by the fact that two parts of thermal energy from combustion products 
incoming to steam cycle and to gas cycle is are approximately equal as opposed to 
traditional combined-cycle power plants. 

Keywords: exergy characteristics, gas turbine, combined 
cycle unit with discharge of gas to the steam generator; com-
bined cycle unit with high-temperature steam generator and re-
heat of steam.

Despite the advantages of biogas power plants, which re-
present an alternative to traditional power plants, they have not 
yet received widespread.

Firstly, this can be explained by the fact that in the case of 
using the natural gas, the cost of maintaining facilities are mini-

mal, while the use of biogas is associated with poorly predicta-
ble costs for collection, transportation, storage and preparation 
of raw materials. Thus, substitution of traditional fuels by biogas 
is economically viable in areas that are located near objects of 
agricultural production where there are a developed infrastruc-
ture of collecting and preparing of biomass for further using at 
power plants [1].

Secondly the feasibility of using of alternative fuel is determi-
ned by thermal efficiency of power installation. One of the ways 
of increasing the thermal efficiency of biogas technologies is the 
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use of combined-cycle power plants. For analyze the effective-
ness of various thermal schemes of biogas plants can be used 
the exergy method [2].

Exergy of heat can be determined by calculating the ma-
ximum of specific work that can be obtained from the specific 
amount of disposable heat that’s equal to the specific work of 
reversible Carnot cycle: 

cc ql η⋅=
,                                                                        (1)

где     T
T

c
01 −=η

 - thermal efficiency of the Carnot cycle;           

 
q

 - specific amount of disposable heat, kJ/kg;

 0T
- temperature of heat receiver, К;

 T  - desired temperature of heat source, К.
Thus, the specific exergy of heat with the potential Т:

                                                                     (2)
Exergy of flow of working fluid equals to the maximum of 

useful work that can be obtained in a reversible transition of the 
working fluid to a state of thermodynamic equilibrium with the 
environment (р0, Т0):

   

                                                   (3)
where:   l

flow = i – io - specific work of flow, kJ/kg;
Δех = To(s – so) - specific exergy losses in flow of working 

fluid, kJ/kg.
Because the work of flow of working fluid is:
  Δlflow = − di = − vdp,                                                                   (4)
it’s possible to define the specific work at i-s diagram:

∫−=−=∆= −
2

1
a1a1flow vdpiiil

.                                                   
 (5) 
where:  i

1 – iа - difference between the specific enthalpy of wor-
king fluid during expansion in turbine with production of specific 
work lflow, kJ/kg.

For the source of heat - the combustion products, that are 
change its temperature while moving through the gas duct of 
steam generator is valid.

The source of heat is the combustion products of combu-
stion. Their temperature is changing at moving through the gas 
duct of steam generator, therefore is valid:

 ех = To·Δs,                                                                       (6)

where: 
∫

δ=∆
inlet

entrance T
qS

- reduction of the specific entropy 
of gas in the process of to the working fluid (water), kJ/(kg·K).

Exergy efficiency of the cycle is determined by ratio of useful 

exergy used Δexpus to general expended exergy Δexcon:
   

                                                                          (7)
Applied to energy installations useful exergy used is conver-

ted into actual work of cycle lc.a with the account of its irrever-
sibility and general expended exergy can be expressed by the 
difference of exergues:

  (8)
By difference of specific exergies or enthalpies at start and 

end points of process, can be determined thermal efficiency of 
biogas power plant. Useful work at isentropic expansion of wor-
king fluid in a gas turbine can be defined as:   
  

l
gt= еinlet – еoutlet = i1 – i2,.                                                    

  (9)
where: еinlet, еoutlet - specific enthalpies of working fluid at 

inlet and outlet, kJ/kg. 
Lines of equal values of exergy at i-s diagram are straight. In 

the area of saturated vapor this lines coincides to lines Т = const 
(P = cоnst). The line at ex = 0 is tangent to isobar P0 in environ-
mental point 0. The line segment along isentrope, between the 
points which defining the state of matter and the line of envi-
ronment, represents the exergy relative to zero condition (fig.1).

Fig. 1. Exergy at i-s diagram of water steam:

е1 - exergy in point 1 relatively zero state
Specific work of isentropic expansion of gas in gas turbine:
 

                    
 (10)

where:  

                                                                                                                 (11)
с

p,g - specific thermal capacity of working fluid, kJ/(kg·K);
Т

1 - gas temperature in the inlet of turbine, K;
π

gt - degree of gas expansion in the turbine;
k

g - adiabatic coefficient of gas. 

Specific work of isentropic compression of air in the air 
compressor
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Despite the advantages of biogas power plants, which represent an alternative to traditional 

power plants, they have not yet received widespread. 
Firstly, this can be explained by the fact that in the case of using the natural gas, the cost of 

maintaining facilities are minimal, while the use of biogas is associated with poorly predictable 
costs for collection, transportation, storage and preparation of raw materials. Thus, substitution 
of traditional fuels by biogas is economically viable in areas that are located near objects of 
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where: 

                                                                                                                               
 (13)

ср,a - specific thermal capacity of working fluid (air), kJ/(kg·K);
Т4 - air temperature in the inlet of air compressor, К;
π

k - degree of air compression in the air compressor;
k

a - adiabatic coefficient of air.

Specific work of isentropic compression of water in feed 
pump: 

      
 (14)
where:  Δр - pressure differential in the pump, kPa;

   ΔV - specific volume of feed water to steam generator sup-
plied by feed pump, m3/kg.

Given method allows determining the exergetic efficiency of 
various schemes of biogas power plants (Fig. 2-4). Results of 
calculation are in the Table 1.

Calculations show [3] that for gas turbine ɳc1=0,21; for com-
bined-cycle unit with gas discharge to steam generator ɳc2=0,37 
and for combined-cycle unit with high-temperature steam gene-
rator and intermediate superheater ɳc3=0,47.

Fig. 2. Scheme and cycle of gas turbine unit

Fig. 3. Scheme and cycle of combined-cycle unit with gas discharge to steam generator 
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 � Conclusions

Exergy analysis shows that the cycle of biogas combined-
cycle plant with high-temperature steam generator and interme-
diate superheater (fig. 3) is the most effective (ɳc3=0,47), that 
is explained by the fact that the proportion of heat combustion 
attributable to the steam cycle and to the gas cycle are approxi-
mately the same, in contrast to traditional combined-cycle plants.
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Fig. 4. Scheme and cycle of combined-cycle unit with high-temperature steam generator and intermediate superheater

Table 1. Results of calculation for different schemes of biogas plants

Fig. 2 t, 0C Р, bar i, kJ/kg Fig. 3 t, 0C Р, bar i, kJ/kg Fig. 4 t, 0C Р, bar i, kJ/kg

1 1000 6,1 1250 1/ 550 10 3600 1/ 550 140 3480

2 588 1,02 807 2/ 33 0,05 2510 с 220 10,1 2880

3 20 1,0 21 3/ 33 0,05 138 в 550 10 3600

5 251 6,12 254 4/ 36 10,1 170 2/ 33 0,05 2510

3/ 33 0,05 138

4/ 36 141 170

5/ 335 140,5 1531

6/ 335 140,5 2592
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Monitoring of power quality parameters 
in places of complaints to power quality

Development in Off-Grid and Smart Grid Area

Electric power is the electrical appliances basic means for their functionality. For the 
most efficient use of electrical energy is needed to electrical power was supplied to 

the consumer by the required technical parameters. In case that the electrical energy 
customer causes problems arise thereby complaints the power quality. Any complaints 
on the quality of electricity distribution companies must examine the best measurement 
at the point of complaint to power quality. In place of the complaint on the quality 
electric energy measurement is made of selected quality parameters of electricity.

The energy independence, security and reliability of operating energy distribution 
systems, along with the use of renewable resources are the most important topics 

in recent decade. Nowadays, runs an intensive research in development area of 
energy system with specific requirements, so-called Off-Grid and SMAR-Grid systems. 
Researchers deal with this phenomenon at several levels across the spectrum, e.g. 
in scientific research teams, commercial teams and private sector - represented by 
multinational companies and investments groups. 

In most cases is generally discussing the benefits and proac-
tive development direction of these concepts only, but as usually 
with every product, there is no longer mentions the issues of the 
operations in long time term. 

The basic technical problems of mentioned Off-Grid and 
SMART-Grid systems are the issues of power flow control in-
side the energy unit, development of new protection systems, 
power quality and last but not least the Active Demand Side 
Management.  

The development of autonomous energy systems is accom-
panied by a number of challenges related to the specific cha-
racteristics of these systems, which need to be successfully 
solved to become a real and viable system. As a basic specific 
feature of these systems can be define the ability to operate in-
dependently of external/superior power systems, operation of 
equable generation-production balance, ability of energy storage 
and maximal utilization of renewable resources of electric energy.

The main objective of the proposed paper is to point out to 

operation problems in energy unit operated in Off-Grid mode 
and present the development direction of SMART-Grid in VSB - 
Technical university of Ostrava. 

 

 

 
Conservation 

 

 
Peak Clipping 

 

 
Load Building 

 

 
Valley Filling 

 

 
Flexible Load 

Shape 

 

 
Load Shifting 

Active Demand Side Management enables 



73nr 2-3(38-39)/2014

fo
r

u
m

 e
n

er
g

et
yk

ó
w

 g
r

e 
2

0
1

4

W artykule zostaną przedstawione trendy zmian w produk-
cji energii elektrycznej na świecie w oparciu o niskokaloryczne 
paliwa. Do grupy tych paliw zaliczają się między innymi węgiel 
sub-bitumiczny, węgiel brunatny, torf, itp. Rola tych paliw ze 
względu na łatwość ich wydobycia w najbliższych latach będzie 

wzrastać. Jednak ich wykorzystanie w energetyce zawodowej 
wymaga wstępnej waloryzacji. Jednym z podstawowych pro-
blemów technicznych pozwalających poprawić własności takich 
paliw to usunięcie znacznej ilości wilgoci. 

Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach 
maszyn elektrycznych prądu przemiennego polega na wzbudze-
niu kołowego pola magnetycznego w żelazie i obserwacji roz-
kładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza. Metoda 
ta posiada jednakże istotne wady: dużą wartość prądu wzbu-
dzającego i potrzebną znaczną moc źródła, kilkugodzinny czas 
potrzebny do otrzymania wiarygodnych wyników. Stosowane 
są więc inne metody oparte na pomiarze pola magnetycznego 
przy powierzchni żelaza. Typowym urządzeniem jest system EL-
CID firmy ADWEL. Dla każdej pary zębów otrzymuje się jedną 
wartość w danym miejscu na długości stojana. Wymaganiem 
praktyki kontroli jest precyzyjniejsze określenie miejsca zwarcia 
blach, porównywalne z metoda termowizyjną. Opracowano in-
ny sposób pomiaru pola magnetycznego przy powierzchni że-
laza, czujnikami elektronicznymi. Wykorzystywana głowica ma 
rozdzielczość przestrzenną około 10 mm. Niezbędne pomiary i 
obliczenia oraz wizualizacja wyników realizowane są przez dedy-
kowany system komputerowy. Wyniki pomiarów symulacyjnych 
wskazują na dużą skuteczność metody w wykrywaniu uszko-

dzeń pakietu nawet niewielkich rozmiarów. Małe gabaryty ze-
stawu pomiarowego, duża rozdzielczość przestrzenna oraz brak 
szczególnych wymagań odnośnie źródła zasilania powodują, że 
metoda ta może być alternatywą do pomiarów termowizyjnych. 
Na podstawie pomiarów symulacyjnych wykazano, że minimal-
na wartość indukcji, która zapewnia dostateczną skuteczność 
pomiaru wynosi B=0,1T. Jest to zaledwie 10% wartości indukcji 
przy której wykonuje się pomiary termowizyjne. Właściwe odcię-
cie składowej stałej w programie komputerowym oraz odpowied-
nie dobranie wartości granicznych współczynnika zwarcia blach 
Kz pozwala osiągnąć dużą czułość oraz skuteczność pomiaru. 
Wynik pomiaru rozkładu przestrzennego pola magnetycznego 
na powierzchni rdzenia jest w sposób jasny i zrozumiały przed-
stawiony w programie komputerowym oraz w raporcie z badań. 
Dalsze kierunki badań będą prowadziły do określenia wartości 
granicznych współczynnika zwarcia, w porównaniu z pomiara-
mi badań termowizyjnych, określenie wpływu indukcji w rdzeniu 
oraz szczeliny powietrznej na otrzymane wyniki badań.

Przedmiotem prezentac j i  będz ie przedstawie-
nie f irmy KUMERA oraz jej programu działalności.  
W szczególności zostanie przedstawiony zakres produkcji nowo-
czesnych suszarni obrotowych zasilanych w ciepło parą i prze-
znaczonych do suszenia materiałów drobnicowych o znacznej 

zawartości wilgoci. Prezentowane suszarnie ze względu na ich 
duże wydajności, niskie zużycie energii oraz dużą trwałość mo-
gą być stosowane w energetyce zawodowej jako układ tech-
nologiczny do wstępnego suszenia węgla brunatnego do celów 
energetycznych. 

prof. Klaus R.G. Hein

dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.

Kumera Corporation

Rola paliw niskokalorycznych na rynku energii

Skanowanie magnetyczne rdzeni stojanów 
turbogeneratorów

Suszarnie obrotowe do zastosowań w energetyce 
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W pracy przedstawiono metodę oceny potencjału energe-
tycznego wiatru na podstawie historycznych danych pomiaro-
wych oraz symulacji numerycznej zjawisk na wybranym obsza-
rze przestrzeni miejskiej. Badania symulacyjne przeprowadzono 
z uwzględnieniem przepływów turbulentnych wykorzystując do 
tego celu pół-empiryczny model k-ε z dobranymi indywidualnie 
współczynnikami. Modyfikując współczynniki modelu, uzyska-
no dobrą zgodność jakościową z pomiarami eksperymentalny-
mi. Wyniki badań symulacyjnych wykorzystano następnie do 
wyznaczenia w gęstej zabudowie miejskiej stref intensywnej 

wietrzności pod kątem zabudowy w nich małych turbin wiatro-
wych. Badania wykonano w oparciu o własne pomiary prędko-
ści i kierunku wiatru oraz obliczenia symulacyjne wykonane w 
środowisku Ansys Fluent.

*Stypendysta projektu pn. „Stypendia doktoranckie - inwesty-
cja w kadrę naukową województwa opolskiego współfinanso-

wanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  
Funduszu Społecznego”

W artykule została przedstawiona metodyka przeprowadzania 
symulacji numerycznych kotła konwencjonalnego bloku energe-
tycznego opalanego węglem kamiennym. Do obliczeń wykorzy-
stano metodę elementów skończonych i określono m. in. wartości 
naprężeń zredukowanych i przemieszczeń. Wstępny etap prac 
obejmował opracowanie modelu dyskretnego kotła jednociągo-
wego, przepływowego. Ściany szczelne, zbudowane z ciągów 
równoległych rur wznoszących, połączonych ze sobą za pomocą 
spawanych płaskowników, zostały zamodelowane przy użyciu 
elementów skończonych powłokowych, o zastępczych ortrotro-
powych własnościach mechanicznych. Odpowiadają one własno-
ściom mechanicznym rzeczywistych ścian szczelnych dla stanów 
giętnego i membranowego pracy tych elementów. Pozostałe frag-
menty konstrukcji kotła, takie jak bandaże i cięgna zawieszenia 
kotła, uwzględniono w modelu obliczeniowym z wykorzystaniem 
belkowych i prętowych elementów skończonych. Oprócz modelu 
komory paleniskowej i konwekcyjnej, dyskretyzacji poddano kon-
strukcję nośną bloku, z wykorzystaniem elementów belkowych  
o przekrojach odpowiadających przekrojom poprzecznym rze-
czywistych belek konstrukcyjnych. Dla tak zdefiniowanego mo-
delu kotła, określono obciążenia w postaci pól temperatury i ci-

śnienia, a także obciążenia grawitacyjne pochodzące od masy 
własnej kotła, przegrzewaczy pary wraz parą wodną. Wartości 
te odpowiadają rzeczywistym warunkom pracy bloku, przy je-
go najwyższym poziomie mocy. Otrzymane wartości naprężeń 
i przemieszczeń wykazały, iż najbardziej wytężonym obszarem 
komory paleniskowej jest obszar łączenia ścian szczelnych z 
taśmami spinającymi część spiralną i konwekcyjną kotła. W 
przypadku komory konwekcyjnej najbardziej wytężonym obsza-
rem jest miejsce spawania wsporników zawieszenia kotła do jej 
ścian szczelnych. Tak przeprowadzone obliczenia wytrzymało-
ściowe z wykorzystaniem metody elementów skończonych po-
zwalają na analizę stanu wytężenia konstrukcji kotłowych w uję-
ciu globalnym. To z kolei może przyczynić się do optymalizacji 
konstrukcji kotłowych już na etapie procesu projektowania, co  
w konsekwencji umożliwi podniesienie ich trwałości.

*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego 
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, mgr inż. Paweł Sattler*, mgr inż. Krystian Ryszczyk, Politechnika Opolska

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, dr inż. Artur Górski, mgr inż. Michał Paduchowicz, 
Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska* 

Diagnostyka warunków pracy
i ich wpływ na efektywność energetyczną 
małych turbin wiatrowych

Symulacja numeryczna bloku energetycznego 
w stanie ustalonym 
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Dzięki dobrze wykonanym remontom wirników generatorów 
synchronicznych, którym najczęściej towarzyszy modernizacja, 
turbogeneratory są mniej awaryjne, zwiększyć można moc jed-
nostki nawet o 20%, możliwa jest eksploatacja maszyn przy 
zmiennych warunkach obciążeniowych. Modernizacja jednostki 
wiąże się z wprowadzeniem wielu zmian konstrukcyjnych w od-
kuwce wirnika, układach izolacyjnych, uzwojeniu oraz układzie 
chłodzenia wirnika. Zmiany te pociągają za sobą konieczność 
przeprowadzenia wielu badań na etapach zdawczo-odbiorczych. 
Podstawowym celem remontu maszyny jest doprowadzenie do 
jej znamionowej sprawności użytkowej. W przypadku maszyn 
wirujących zakres remontu bądź przeglądu określa właściciel jed-
nostki i jest on indywidualny dla każdego przypadku. Zaplano-
wany zakres remontowy może zostać rozszerzony, w przypadku 
wykrycia nieprawidłowości podczas pomiarów elektrycznych i 
mechanicznych jakie zostaną przeprowadzone na remontowa-
nym wirniku. Na trwałość układu izolacyjnego i podzespołów, a 
co za tym idzie całej maszyny, ma wpływ wiele czynników m.in. 
materiały użyte do jej wykonania, warunki i sposób eksploata-

cji, kwalifikacje obsługi. Dlatego też te same maszyny wykonane 
przez tego samego producenta mogą mieć różną trwałość eks-
ploatacyjną. Remont każdej jednostki składa się z wielu skom-
plikowanych procesów technologicznych i badań sprawdzają-
cych jakość wykonania. Proces naprawczy wirnika kończy się 
wyważeniem w całym zakresie prędkości obrotowej. Wszystkie 
wirniki po remoncie kapitalnym przechodzą proces grzania na 
obrotach znamionowych, sezonowania i próby wytrzymałości 
mechanicznej - 120% obrotów nominalnych. 

Działania te mają na celu:
- uformowanie i uspokojenie dynamiczne wirnika,
- weryfikację stanu dynamicznego wirnika podczas nagrze-

wania - ruch termiczny uzwojenia wirnika w stosunku do układu 
izolacyjnego oraz innych elementów konstrukcyjnych powinien 
być swobodny,

- przygotowanie wirnika do sekwencji rozruchów spełniają-
cych oczekiwania klienta i norm eksploatacji.

W prezentacji omówiony będzie przykładowy remont wirni-
ka turbogeneratora. 

W pracy zaprezentowano możliwości przeprowadzenia ba-
dań diagnostycznych generatorów synchronicznych w zakładzie 
produkcyjno-remontowym krajowej energetyki na wirnikach na 
różnych etapach przeprowadzanego remontu. Aby zapewnić 
sprawną i niezawodną pracę generatorów, wirnik przy przeglą-
dzie bądź to kapitalnym remoncie poddawany jest wielu bada-
niom zarówno mechanicznym, jak i elektrycznym. Wyróżnia się 
trzy etapy badań:

• pomiary wstępne,
• pomiary międzyoperacyjne,
• pomiary końcowe.

W opracowaniu autorzy omówią pomiary elektryczne i me-
chaniczne wykonywane na odwirowni wirników. Stanowią one 
końcowy etap badań wirnika po remoncie. Wysokoobrotowa 
wyważarka daje możliwość przeprowadzenia pomiarów w ca-
łym zakresie prędkości obrotowych. Odwirownia posiada moż-
liwość nagrzewania wirników prądem na obrotach znamiono-
wych. Podczas tego procesu uzwojenie wirnika nagrzewane 
jest prądem stałym do temp. ok. 100°C, co daje to możliwość 
obserwacji stanu dynamicznego wirnika wraz ze wzrostem tem-
peratury uzwojenia.

mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, 
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, 
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

Remonty i modernizacje 
wirników generatorów synchronicznych

Diagnostyka wirników 
generatorów synchronicznych 

Symulacja numeryczna bloku energetycznego 
w stanie ustalonym 
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Napędy potrzeb własnych są długotrwale eksploatowane, 
często 24 godziny na dobę, czyli są w ruchu ciągłym. Podsta-
wowym zadaniem stawianym inżynierom jest stały wzrost wydaj-
ności tych maszyn, któremu powinno towarzyszyć zwiększenie 
starań o pełną sprawność maszyn. W energetyce i innych gałę-
ziach przemysłu indukcyjne silniki elektryczne są powszechnie 
stosowanymi maszynami napędzającymi. Szczególnie wykorzy-
stywane są silniki o napięciu zasilania 6 kV i dużej mocy (sięgają-
cej kilku MW). Ich atutem jest stosunkowo duża niezawodność, 
przystępna cena i prosta budowa. Diagnostyka napędów potrzeb 

własnych jest jednym z najważniejszych zadań dla służb utrzy-
mania ruchu w każdej elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. 

W pracy zawarto doświadczenia własne autora w zakresie 
bieżącej korekty stanu dynamicznego napędów potrzeb wła-
snych. Przedstawiono warunki, jakie należy spełnić dla zapew-
nienia należytego utrzymania ruchu zespołów maszynowych, 
w tym napędów potrzeb własnych. Przedstawiono zagadnienie 
wyważania i osiowania maszyn, jako najskuteczniejszej metody 
bieżącej korekty dynamicznego stanu maszyn. Podano przykła-
dy praktyczne, z jakimi miał do czynienia autor.

Turbogeneratory są, i w najbliższym czasie pozostaną, pod-
stawowym sposobem przetwarzania energii mechanicznej w 
elektryczną. Badania teoretyczne, laboratoryjne, jak i doświad-
czalne dotyczące analizy zjawisk w układach elektroizolacyjnych 
maszyn elektrycznych wysokiego napięcia, zmierzają do określe-
nia wskaźników diagnostycznych opisujących stopień zużycia 
izolacji. Diagnostyka uzwojeń wysokonapięciowych maszyn na 
etapie ich wytwarzania towarzyszy niemalże każdemu kluczo-
wemu krokowi produkcji. Rezultatem diagnostyki jest decyzja, 
która wynika z pomiarów określonych wielkości porównanych 
z wartościami dopuszczalnymi. Istotne jest, aby w przypadku 
negatywnego wyniku badań wskazać możliwą przyczynę wy-
stępowania usterki celem poprawy procesu technologicznego. 
Obecnie stosuje się pomiary diagnostyczne z użyciem napięcia 
stałego, przemiennego o częstotliwości sieciowej oraz napięcia 
wolnozmiennego. Z doświadczenia autorów wynika, że analiza 
parametrów wyładowań niezupełnych (wnz) pozwala określić 
nie tylko stopień degradacji izolacji, ale również rodzaj wystę-
pującego defektu. Wyładowania niezupełne są wyładowaniami 
występującymi wewnątrz układu izolacyjnego, które tylko czę-

ściowo zwierają izolację między przewodnikami i nie powodują 
bezpośrednio utraty własności izolacyjnych układu. Długotrwałe 
działanie wyładowań niezupełnych poprzez mikro- i makrosko-
powe zmiany w strukturze układów prowadzi do wyładowania 
zupełnego, czyli przebicia izolacji. Wyładowania niezupełne są 
symptomem starzenia się izolacji wysokonapięciowych maszyn 
wirujących. Z uzyskanych doświadczeń wynika, że wnz pojawia-
ją się znacznie wcześniej niż awaria maszyny. Zaprojektowanie 
bezwyładowaniowego układu izolacyjnego wydłuża trwałość 
maszyny. Wdrażanie nowych technologii wykonania układu izo-
lacyjnego stanowi złożone zagadnienie z pogranicza nauki i tech-
niki. Niejednokrotnie naukowe podejście do analizy określonego 
układu izolacyjnego jest trudne i wówczas podstawowe znacze-
nie ma doświadczenie zdobyte podczas produkcji, badań oraz 
remontów układów izolacyjnych maszyn. Do poprawnej klasy-
fikacji defektów niezbędne jest zrozumienie zjawisk zachodzą-
cych w różnych układach wnz oraz budowa modeli fizycznych 
wnz różnego rodzaju wad. Szybkie rozpoznanie problemu po-
zwala na natychmiastową zmianę technologii wykonania uzwo-
jenia, co generuje znaczne oszczędności czasu oraz pieniędzy. 

dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.

Bieżąca korekta stanu dynamicznego 
napędów potrzeb własnych w energetyce 

Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych 
maszyn elektrycznych 
wykonanych w technologii Resin-Rich 
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Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej przed-
stawiono charakterystykę pracy przemysłowego bloku gazowo-
parowego zasilanego gazem ziemnym niskokalorycznym (z ang. 
Low Caloryfic Natural Gases - LCNG). W drugiej części artyku-
łu natomiast dokonano analizy procesu spalania gazów ziem-
nych zaazotowanych w turbinach gazowych. Gazy LCNG mają 
podobne właściwości do gazów niekonwencjonalnych: gazów 
uwięzionych (z ang. Tight Gas) i gazów ze skał łupkowych (z 
ang. Shale Gas). 

Część gazową bloku stanowią dwie turbiny gazowe Mars 
100 o nominalnej mocy elektrycznej 10,9 MWe każda. Za turbi-
nami umieszczone zostały poziome wysokoprężne kotły odzy-
sknicowe o wydajności 45 t/h pary i ciśnieniu 40 bar. Para ko-
tłów odzysknicowych oraz dodatkowego kotła gazowego zasila 
upustowe turbiny parowe o mocy 12 MWe i 6MWe. Całkowita 
moc elektryczna generowana w bloku gazowo-parowym oraz 
produkowana para technologiczna jest wykorzystywana w pro-
cesie przygotowania masy papierniczej, a następnie suszenia 
wstęgi papieru w maszynach papierniczych. 

Turbiny gazowe Mars 100 zasilane są gazem ziemnym zaazo-
towanym pochodzącym z lokalnych złóż gazu ziemnego. Wartość 

paliwa gazowego jest stabilizowana na poziomie 20,5 MJ/Nm3. 
Głównymi składnikami paliwa są metan (40%) oraz azot (52%), 
a w paliwie znajdują się również niewielkie ilości węglowodo-
rów wyższych (etan 5%, propan 3%). Analiza procesu spalania 
niskokalorycznych paliw gazowych zawierających nawet 50% 
azotu pokazuje, że energetyczne wykorzystanie gazów LCNG 
jest możliwe z punktu widzenia głównych parametrów pracy 
turbin, takich jak: sprawność termodynamiczna, stabilność pło-
mienia oraz emisja związków toksycznych (NOx, CO, CxHy) do 
atmosfery. Uzyskane parametry są nawet lepsze niż dla turbin 
gazowych zasilanych gazami ziemnymi wysokometanowymi pod 
warunkiem dobrego zaprojektowania palników gazowych. Pro-
ces spalania gazów LCNG powinien przebiegać w przepływie 
z silnym zawirowaniem, jednak stopień zawirowania, określony 
liczbą wirową S powinien być optymalnie dobrany do udziału 
molowego azotu w gazie. 

Część rezultatów badań prezentowanych w niniejszym arty-
kule została uzyskana w czasie realizacji projektu rozwojowego 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 
ramach umowy nr: N R06 0021 10_2010.02.

Rosnące zainteresowanie zgazowaniem węgla, zwłaszcza 
podziemnym, stawia przed inżynierami nowe wyzwania, związane 
nie tylko z projektowaniem instalacji, ale również energetycznym 
wykorzystaniem gazu. Gaz z podziemnego zgazowania węgla 
(PZW) zawiera przede wszystkim wodór, tlenek węgla przy du-
żym stężeniem azotu, ditlenku węgla i pary wodnej (dla zgazo-
wania powietrzem). W gazie identyfikowane są również metan, 
siarkowodór, substancje smoliste i pyły. Zakładając, że gaz ten 
zostanie oczyszczony, pozostaje jeszcze dodatkowy problem, 
mianowicie fluktuacje składu gazu w czasie. Wobec powyższe-
go najprostszą metodą wykorzystania gazu z PZW wydaje się 
być spalanie lub współspalanie w kotle. 

W pracy przedstawiono wpływ składu gazu na zachodzący 
proces spalania. Skład i stężenie składników w gazie rzutują na 

jego wartość opałową, liczbę Wobbego, uzyskiwaną tempera-
turę w komorze czy szybkość rozprzestrzeniania się płomienia. 
Przykładowo, ditlenek węgla obniża temperaturę płomienia i 
spowalnia proces, natomiast dodatek pary wodnej przyśpiesza 
zachodzenie niektórych reakcji, aczkolwiek zbyt duże stężenie 
H2Og powoduje negatywne oddziaływanie. Spalanie tego typu 
gazów w zamkniętej przestrzeni pociąga za sobą konieczność 
przekonfigurowanie palnika, komory spalania i zaplanowania 
działań w stanach nieustalonych. Dobrze zaplanowany proces 
spalania gazu z PZW powinien bazować na wynikach szczegóło-
wego rozpoznania zjawisk występujących w trakcie jego trwania.

 
*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego 

pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

dr inż. Rafał Ślefarski, prof. dr hab. inż. Tomasz Dobski, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Poznańska, 
Zbigniew Wesołowski, Dariusz Łakomski, Arctic Paper Kostrzyn S.A.

dr inż. Iwona Gil, dr inż. Piotr Mocek, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa

Eksploatacja przemysłowego bloku gazowo-parowego 
zasilanego gazem ziemnym niskokalorycznym

Spalanie gazu z podziemnego zgazowania węgla*
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Turbiny gazowe małej mocy są obecnie wykorzystywane w 
niewielkim stopniu w układach zasilanych biomasą. Największe 
możliwości wykorzystania turbin gazowych występują w instala-
cjach z wytwarzaniem biogazu. O niewielkiej popularności tych 
układów decyduje niższa sprawność wytwarzania energii elek-
trycznej i wyższe nakłady inwestycyjne w porównaniu do silni-
ków tłokowych. Cecha turbin gazowych, taka jak większa ilość 
ciepła zawarta w spalinach, odpowiednio wykorzystana, może 
spowodować opłacalność instalacji z turbinami gazowymi. W 
przypadku tych układów istotna jest więc analiza techniczna 
umożliwiająca wyznaczenie podstawowych parametrów, np.: zu-
życie biogazu, ilość wyprodukowanej energii elektrycznej i ilość 
ciepła zawartego w spalinach. Bazując na tych danych, można 
opracować wstępne analizy ekonomiczne uwzględniające spe-
cyficzne wykorzystanie ciepła spalin (np. do suszenia biomasy, 

produkcji pary do procesów technologicznych, produkcji paliw z 
biomasy stałej w procesach pirolizy i zgazowania). W opracowa-
niu przedstawiono algorytm obliczeń technicznych i ekonomicz-
nych układu turbiny gazowej zasilanej biogazem. W szczególności 
algorytm umożliwia uwzględnienie wpływu częściowego obcią-
żenia turbiny oraz parametrów otoczenia. Istotnym elementem 
algorytmu jest możliwość dokonania oceny ekonomicznej dla 
układu pracującego częściowo w ciągu roku lub w ciągu dnia. 
Przedstawiony przykład zawiera wyniki obliczeń techniczno eko-
nomicznych turbiny gazowej zasilanej biogazem, w przypadku 
wykorzystania ciepła odpadowego do suszenia biomasy stałej.

*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego 
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

W pracy przedstawiono wyniki badań nad sorpcją CO2 na 
sorbentach wapniowych stałych w tzw. pętli chemicznej. Prze-
badano trzy sorbenty wapniowe, Czatkowice - Polska, EnBw 
- Niemcy, Xirorema sand - Grecja. Dla powyższych sorbentów 
zostały przeprowadzone badania nad sorpcją, CO2 z symulo-
wanych spalin o stężeniach CO2 w dwóch przypadkach: 70% 
oraz powyżej 90%. 

Badania miały na celu określenie i porównanie pojemności 
sorpcji CO2 ze spalin powstających w technologii OXY-spalania 
dla wybranych sorbentów. Badania przeprowadzono w warun-
kach laboratoryjnych w złożu stałym dla wielu cykli kalcynacji i 
karbonacji. Gaz symulujący spaliny omywa próbkę sorbentu, 
podczas tego procesu dochodzi do wiązania CO2 poprzez CaO 
zawarte w sorbencie, tworząc CaCO3. 

Następnie węglan wapnia poddawany jest regeneracji po-
legającej na kalcynacji w temp. od 900oC do 1000°C (w zależ-
ności od stężenia CO2 w gazie symulującym spaliny). Zrege-

nerowany CaO poddawany jest ponownie omywaniu gazem 
symulującym spaliny w temperaturze ok 650°C. Proces powta-
rzano w 24 cyklach.

Zaobserwowano, że dla wysokich stężeń CO2 oraz wyso-
kich temperatur w fazie kalcynacji następuje bardzo niekorzystne 
spiekanie sorbentu rosnące z czasem kalcynacji, dlatego też w 
kolejnych badaniach czas kalcynacji został trzykrotnie skrócony. 
Miało to bardzo korzystny wpływ na pojemność sorpcji, która 
zmieniła się w pierwszym kroku z 0,43 na 0,47 Xn[gCO2/gCa-
O(n)] dla sorbentu EnBw, a w dziewiątym kroku z 0,15 na 0,19 
Xn[gCO2/gCaO(n)]. Szybkość wychwytywania CO2 jak i pojem-
ność sorpcji CO2 za pomocą metody wapniowej pętli chemicz-
nej dla warunków OXY-spalania jest znacznie większa niż dla 
warunków spalania w powietrzu.

*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego 
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

dr inż. Sebastian Lepszy, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, Politechnika Wrocławska

Wykorzystanie turbin gazowych małej mocy 
w układach zasilanych biogazem*

Badania procesu sorpcji CO2 
z OXy-spalania na sorbentach wapniowych* 
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Zastosowanie spalania tlenowego w istniejących kotłach py-
łowych wymaga dokładnego poznania wpływu zmiany atmosfery 
spalania na proces spalania. Ważnym parametrem jest udział tlenu 
w mieszaninie utleniającej, który determinuje intensywność procesu 
spalania i wpływa na temperaturę spalania, wartości współczynni-
ków wymiany ciepła, powstające zanieczyszczenia gazowe z pro-
cesu spalania takie jak NOx, SO2, SO3, Hg.

W pracy przedstawiono wyniki badań emisji NO
x i Hg ze spa-

lania tlenowego w porównaniu ze spalaniem w powietrzu. Badania 
zostały przeprowadzone na izotermicznym reaktorze przepływo-
wym w dużej skali laboratoryjnej, tj. piec opadowy o długości 3 m 
i mocy cieplnej ~20 kW. Temperatura ścianek reaktora podczas 
procesu spalania wynosiła 1200°C. W wyniku badan określono 
wpływ atmosfery OXY o różnych stężeniach tlenu (O2 vol = 15%, 
20%, 25%, 30%) na końcową emisję NO

x ze spalania wybranych 
węgli. Ze spalania tlenowego węgla brunatnego uzyskuje się we 

wszystkich badanych atmosferach OXY niższą emisję NOx (w jed-
nostkach mg/MJ) niż ze spalania w powietrzu. Testy spalania wyko-
nano także dla węgla kamiennego. Emisja NOx w warunkach spala-
nia tlenowego również jest mniejsza dla stężeń tlenu poniżej 25%.

W trakcie testów spalania w warunkach atmosfery OXY25, 
OXY30 i powietrza określono również ilości Hg w spalinach i po-
piele. Ilość wychwyconej rtęci na popiele gdzie udział wynosił  
w atmosferze OXY30 i OXY25 dla węgla kamiennego jest wyższa 
o 14% od wartości otrzymanej dla spalania w powietrzu (80%). 
Natomiast ze spalania węgla brunatnego udział rtęci w popiele 
był na poziomie 80% (dla spalania w powietrzu) i 90% (dla spala-
nia w atmosferze OXY25). Dla obu węgli większość rtęci z paliwa 
w procesie spalania znajduje się w popiele.

*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego 
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

Gazy posiadają zdolności absorpcji promieniowania elek-
tromagnetycznego dla charakterystycznych długości fal. Zjawi-
sko to jest odpowiedzialne m.in. za tzw. efekt cieplarniany. Do 
gazów cieplarnianych zalicza się metan, freony, parę wodną jak 
również CO2 i inne. Dwutlenek węgla absorbuje promieniowanie 
podczerwone dla szeregu pasm częstotliwości m.in. dla długo-
ści fali 2.8 µm, 4.3µm i 17 µm. 

Silna absorpcja promieniowania podczerwonego powoduje 
wzrost temperatury gazu. Zjawisko to można wykorzystać przy 
pracy separatorów membranowych, ze względu na zależność 
ich własności separacyjnych i charakterystyk pracy od tempera-

tury. Selektywne nagrzewanie wybranych składników gazu przy 
użyciu promieniowania elektromagnetycznego przed doprowa-
dzeniem ich do separatora membranowego może wpływać ko-
rzystnie na pracę membrany zmieniając jej charakterystykę. W 
pracy przedstawiono koncepcję separatora wykorzystującego 
opisane właściwości CO2.

*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego 
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, 
mgr inż. Michał Czerep, mgr inż. Michał Ostrycharczyk, mgr inż. Jacek Zgóra, Politechnika Wrocławska

dr inż. Grzegorz Wiciak, dr inż. Leszek Remiorz, dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska, 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

Badania emisji zanieczyszczeń gazowych 
i rtęci ze spalania wybranych węgli 
w powietrzu i atmosferach OXy*

Koncepcja elektromagnetycznego 
wspomagania pracy membran 
w procesie membranowej separacji gazów 
dedykowana dla technologii CCS*
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1. Wstęp 
2. Rola paliw niskokalorycznych w gospodarce energetycznej świata 
3. Proces suszenia węgla niskogatunkowego w różnych rozwiązaniach technologicznych 

3.1  Przegląd wraz z ewolucją rozwiązań technologicznych 
3.2. Rozwiązania w fazie wdrożeń przemysłowych 
3.3  Rozwiązania innowacyjne (faza laboratoryjna, pilotowa i demonstracyjna) 

4. Modelowanie procesu suszenia 
5. Energochłonność procesu suszenia węgla niskogatunkowego 
6. Przegląd źródeł ciepła do suszenia węgla niskogatunkowego 
7. Spalanie podsuszonego węgla niskogatunkowego w kotłach energetycznych 
8. Integracja układów suszenia z blokiem energetycznym 
9. Podsumowanie 

1. Nowatorskie funkcjonalności monitorowania procesów inwestycyjnych i eksploata-
cyjnych w energetyce

2. Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce 
- wyważanie 

3. Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce 
- osiowanie 

4. Możliwość wykorzystania metod fotogrametrycznych do analizy przemieszczeń in-
frastruktury technicznej kotła energetycznego 

5. Możliwości diagnostyki powierzchni elementów rurowych z wykorzystaniem ska-
nera laserowego

6. Analiza geometrii przęsła linii elektroenergetycznej na podstawie zdjęć wysokiej 
rozdzielczości

7. Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych metodą pomiaru wyła-
dowań niezupełnych 

8. Możliwości zastosowania bezzałogowych urządzeń latających w diagnostyce na-
powietrznych linii elektroenergetycznych

9. Diagnostyka warunków pracy i ich wpływ na efektywność energetyczną małych 
turbin wiatrowych 

10. Oprogramowanie wspomagające klasyfikację linii i planowanie kosztów eksplo-
atacji sieci elektroenergetycznej 

H. Pawlak-Kruczek, Z. Plutecki

Z. Kabza, S. Zator

Monografia pt.: „Suszenie węgla niskogatunkowego”

Monografia pt.: „Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna 
wybranych urządzeń i sieci energetycznych” 

studia i monografie – ENERGETYKA 

SUSZENIE WĘGLA 
NISKOGATUNKOWEGO 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
pn. Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych 

Pod redakcją: 
Halina Pawlak-Kruczek 
Zbigniew Plutecki 

innowacje w energetyce 

studia i monografie - ENERGETYKA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
pn. Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych 

przedmowa: 
….. 
….. 
….. 

Wydawnictwo „Nowa Energia” 
ul. Bosacka 52d 
47-400 Racibórz 
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WSTĘPNE SUSZENIE WĘGLA BRUNATNEGO DLA CELÓW 
ENERGETYCZNYCH 
Nr Projektu: POIG.01.03.01-00-040/08 
Biuro Projektu: Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 
Bud. A-4, pok. 163b, 50-370 Wrocław 
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 Wprowadzenie (W. Nowak)
1.  Zapłon i formowanie się płomienia podczas spalania tlenowego 
(W. Rybak, W. Moroń, K. Czajka, K. Babul)
2.  Fragmentacja paliw stałych w procesie spalania tlenowego 
(M. Kosowska-Golachowska, K. Kłos, M. Ciesielski)
3.  Wpływ typu węgla na przebieg procesu spalania w atmosferze O

2/CO2 
(W. Rybak, K. Czajka, W. Moroń, A. Szydełko)
4.  Wpływ wilgoci w paliwie na proces spalania w atmosferze O

2/CO2 
(J. Długosz, M. Ostrycharczyk, H. Pawlak-Kruczek, M. Baranowski)
5.  Wpływ typu węgla na formowanie zanieczyszczeń gazowych w procesie tlenowe-

go spalania (W. Rybak, W. Moroń, K. Czajka, K. Król)
6.  Transformacja substancji mineralnej w warunkach spalania tlenowego (W. Rybak, D. Nowak-Woźny, W. Moroń, B. Urba-

nek, G. Hrycaj)
7.  Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego pod zwiększonym ciśnieniem (M. Ściążko, T. Topolnicka, P. Babiński, M. To-

maszewicz)
8. Tlenowe współspalanie węgla z biomasą i innymi paliwami alternatywnymi (W. Rybak, W. Moroń, K. Czajka, K. Razum)
9.  Utylizacja osadów ściekowych w atmosferze O

2/CO2 (J. Bień)
10. Kinetyka i mechanizm wychwytywania CO

2 (I. Majchrzak-Kucęba, A. Majchrzak, W. Nowak)

1.  Wprowadzenie (J. Kiciński)
2.  Pilotażowe instalacje kogeneracyjne/poligeneracyjne z układem ORC (J. Kiciński,  P. Lampart, S. Bykuć, M. Szymaniak)
3.  Kogeneracja w zakładach przetwórstwa biomasy (W. Czerwiński, M. Dudyński, P. Lampart, S. Gumkowski, J. Żabski)
4.  Strumienicowy układ produkcji chłodu (D. Butrymowicz, M. Lackowski, J. Karwacki)
5.  Układy przepływowe turbin ORC (P. Lampart, A. Rusanov, Z. Kozanecki, P. Klonowicz)
6.  Zasilanie silników spalinowych ZI gazami niskokalorycznymi (A. Szlęk, G. Przybyła)
7.  Technologie zgazowania dla rozproszonej energetyki (A. Białowiec, R. Borecki, W. Elsner, T. Golec, J. Ilmurzyńska, T. Iluk, B. 

Jakubowski, W. Jodkowski, J. Piechocki, A. Sitka, M. Siudak, A. Sobolewski, S. Stelmach, D. Wiśniewski, K. Wójs, A. Cenian)
8.  Nowe rozwiązania technologiczne w procesie produkcji biogazu z odpadów rolniczych (J. Gołaszewski, I. Wojnowska-Baryła)
9.  Oryginalne ścieżki konwersji masy lignocelulozowej do etanolu drugiej generacji i furfuralu (J. Gołaszewski, M.K. Łuczyński, 

M. Stolarski, E. Olba-Zięty)
10.  Założenia technologiczne hodowli alg olejowych, wytwarzanie biopaliwa i testy silnikowe (J. Gołaszewski, M. Dębowski)
11.  Mikroukłady kogeneracyjne z wykorzystaniem ogniw paliwowych (T. Golec)
12.  Mikrofalowy układ plazmowy dla rozproszonej produkcji wodoru z biogazu (M. Jasiński, D. Czylkowski, B. Hrycak, R. Miotk,   

M. Dors, J. Mizeraczyk)
13.  Diagnostyka silników Diesla dla sprawnej Kogeneracji rozproszonej (L. Piechowski, Z. Korczewski, J. Rudnicki, A. Cenian)
14.  Nanotechnologie dla procesów fotokatalitycznych produkcji paliw i oczyszczania środowiska (A. Białous, M. Gazda, K. Gro-

chowska, A. Jaworek, A. Krupa, J. Reszczyńska, A.T. Sobczyk, A. Zaleska, G. Śliwiński)

W. Nowak, W. Rybak, T. Czakiert

 J. Kiciński,  P. Lampart, A. Cenian, J. Gołaszewski

Monografia pt.: „Spalanie tlenowe dla kotłów 
pyłowych i fluidalnych zintegrowanych 
z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm 
spalania tlenowego oraz wychwytu CO2”

Monografia pt. „Technologie i Urządzenia Energetyki Rozproszonej (URE) 
bazujące na energii z biomasy i odpadach rolniczych (OZE)”
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Redakcje czasopism nawiążą roboczy kontakt z autorami i rozważą możliwość publikacji artykułów.

„Archiwum Energetyki” - red. T. Chmielniak

L.p. Autorzy Temat streszczenia

1. Kotowicz J., Łukowicz P.
Analiza wariantów integracji elektrociepłowni na parametry 
supernadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla 
metodą absorpcji chemicznej

2. Kotowicz J., Michalski S., 
Analiza ryzyka ekonomicznego budowy supernadkrytycznego 
bloku typu OXY

3.
Krótki A., Tatarczuk A., Więcław-Solny L., 
Śpiewak D., Spietz T., Stec M., Wilk A.

Absorpcja CO2 w roztworach amin szansą obniżenia emisji 
krajowych elektrowni węglowych

4. Łukowicz H., Mroncz M.
Wpływ modernizacji układu turbiny po zintegrowaniu jej z 
układem separacji CO2 na pracę bloku węglowego na para-
metry nadkrytyczne

5. Rączka P., Wójs K.
Wykorzystanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpado-
wego w bloku energetycznym

6. Rusin A., Nowak G., Lipka M., Zalewski A.
Identyfikacja obszarów zagrożonych pękaniem w elementach 
turbin na parametry nadkrytyczne

7. Chmielniak T., Pilarz P.
Model odazotowania spalin bloków węglowych w technologii 
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

8.
Stępczyńska-Drygas K., Dykas S., Łuko-
wicz H., Czaja D.

Ocena wpływu integracji bloku węglowego z instalacją wy-
chwytu CO2 na pracę przy zmiennym obciążeniu 

9.
Taler J., Sobota T., Dzierwa P., Trojan M., 
Taler D.

Eksperymentalne wyznaczanie obciążenia cieplnego ściany 
komory paleniskowej kotła

10. Modliński Z., Rybak W.
Model własności radiacyjnych mieszaniny CO2/H2O dla wa-
runków spalania OXY pylu węglowego

11.
Gandor M., Sławiński K., Knaś K., Balt B., 
Nowak W.

Wpływ aktywacji elektromagnetycznej na proces spalania 
węgla brunatnego

12. Głód K., Lasek J., Zuwała J., Ściążko M.
Aspekty energetyczne i środowiskowe ciśnieniowego spala-
nia tlenowego paliw stałych.

13. Topolnicka T. Ciśnieniowe, tlenowe spalanie węgla - badania kinetyki. 

14. Golec T.
Instalacja zgazowania KAJOT produkująca gaz o wysokiej 
wartości kalorycznej i wysokiej czystości

15. Gołaszewski J. Bioprocesy wytwarzania energii

16. Czerep M., Pawlak-Kruczek H.
Badania procesu suszenia w obrotowej instalacji laboratoryj-
nej, określenie efektywności suszenia w zależności od para-
metrów procesu.

Komitet Naukowy Forum Energetyków GRE 2014 zaprosił wybranych autorów 
do nawiązania kontaktu z redakcjami wymienionych niżej czasopism 
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17.
Lichota J.. Pawlak-Kruczek H., Ławniczak 
D.

Wpływ współspalania podsuszonego węgla brunatnego na 
pracę kotła energetycznego

18.
Pietrowicz S., Pawlak-Kruczek H., Gnutek 
Z.

Modelowanie dynamiki procesu suszenia cząstki węgla w 
złożu fluidalnym

19. Jaremkiewicz M.
Eksperymentalne wyznaczanie stałych czasowych termome-
trów w funkcji prędkości przepływającego powietrza

20. Hernik B. Obliczenia numeryczne kotła OP-150

21. Rusinowski H., Plis M., Zdun M.
Analiza pracy turbiny kondensacyjnej przy zmiennym obcią-
żeniu, w oparciu o model symulacyjny wykonany w programie 
Thermoflex 

22. Zdun M., Plis M., Rusinowski H.
Modelowanie matematyczne turbiny kondensacyjnej z wyko-
rzystaniem programu Thermoflex.

23. Mikielewicz D., Ziółkowski P., Mikielewicz J.
Współpraca elektrowny o mocy 900 MW z układem odzysku 
ciepła zasilającym ORC

„Energetyka” - sekr. red. Iwona Gajdowa 

L.p. Autorzy Temat streszczenia

1. Modzelewski A.
Modelowe odzwierciedlenie nowych technologii w elektro-
energetyce oraz wpływu energetyki rozproszonej na krzywą 
KSE

2. Ruszczak B., Tomaszewski M.
Planowanie działań operatora sieci elektroenergetycznej w 
celu ograniczenia wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych

3. Tomaszewski M., Krawiec M.
Monitoring linii elektroenergetycznych przy użyciu bezzałogo-
wych urządzeń latających (UAV)

„Acta Energetica” - sekr. red. Jakub Skonieczny

L.p. Autorzy Temat streszczenia

1. Duda P., Felkowski Ł.
Analiza pracy wężownicy przegrzewacza pary w warunkach 
pełzania

2.
Pawlak-Kruczek H., Ostrycharczyk M., 
Michalski M.

Przegląd różnych metod i technologii suszenia węgla brunat-
nego 

3.
Plutecki Z., Michalski M., Ryszczyk K., 
Sattler P.

Badanie termokinetyki procesu suszenia węgla brunatnego w 
suszarni fluidalnej o złożu fontannowo-pęcherzykowym

4. Kotowicz J., Balicki A.
Sposób wyznaczania charakterystyk ekonomicznych i oceny 
ryzyka dla bloku typu OXY z wysokotemperaturową membra-
ną „three - end” do produkcji tlenu 

5 Majchrzak H., Tomasik
Prace rozwojowe i implementacja ich wyników w celu ograni-
czenia strat w przesyle energii elektrycznej
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„Inżynieria Chemiczna i Procesowa” - red. A. K. Biń 

L.p. Autorzy Temat streszczenia

1. Bochon K., Chmielniak T.
Analiza energetyczna oraz ekonomiczna instalacji wychwytu 
CO

2 z wykorzystaniem absorpcji chemicznej

2. Łukowicz H., Kochaniewicz A., Mroncz M.
Analiza możliwości pozyskiwania ciepła do instalacji separacji 
CO

2 z różnych źródeł dla bloku węglowego 900 MW

3.
Wilk A., Więcław-Solny L., Śpiewak D., 
Spietz T.

Wychwyt CO
2 z gazów o zwiększonej zawartości ditlenku 

węgla

4.
Witkowski A., Rusin A., Majkut M., Stolec-
ka K.

Procesy transportu CO
2 w instalacji wychwytu bloku energe-

tycznego do miejsca składowania

5.
Jankowska S., Czakiert T., Krawczyk G., 
Borecki P., Jesionowski Ł., Nowak W. 

Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w 
procesie spalania tlenowego w CWF

6.
Zarzycki R., Kratofil M., Pawłowski D., Ści-
słowska M., Kobyłecki R., Bis Z.

Badania kinetyki odsiarczania spalin powstałych w procesie 
OXY-spalania w przedpalenisku cyklonowym w warunkach 
podwyższonego stężenia SO

2

7.
J. Kotowicz, K. Janusz-Szymań-
ska, A. Dryjańska 

Analiza możliwości zwiększenia sprawności elektrowni typu 
OXY przez zastosowanie układu hybrydowego do separacji 
tlenu 

8. Denisowa A., Ngo Minh Hieu
Matematyczne modelowanie procesów w instalacji biogazo-
wej

9.
Mazurenko A., Denisowa A., Ngo Minh 
Hieu

Analiza eksergetycznych parametrów biogazowej instalacji 
energetycznej

10.
Tomasiewicz G., Ściążko M., Sobolewski 
A., Chmielniak T., Czaplicki A.

Zgazowanie węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidal-
nym przy zastosowaniu CO

2 jako czynnika zgazowującego

11.
Sobolewski A., Stelmach S., Iluk T., Szul 
M.

Zgazowanie biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla - 
wpływ skali na przebieg procesu

„Archiwum Termodynamiki” - red. J. Mikielewicz

L.p. Autorzy Temat streszczenia

1. Niegodajew P., Asendrych D., Drobniak S.
Modelowanie procesu wychwytu CO2 w technologii „Post-
combustion capture”

2.
Rulik S., Kochaniewicz A., Łukowicz H., 
Witkowski A.

Analiza możliwości odzysku ciepła z procesu sprężania CO2

3. Modliński Z., Rybak W.
Modelowanie spalania OXY pyłu węglowego w kotle energe-
tycznym

4. Kopczyński M., Lasek J.
Spalanie pyłu węgla kamiennego w komorze z wewnętrzną 
cyrkulacją spalin

5. Kuczyński P., Białecki R.
Monte Carlo Ray Tracing method on ortho-Cartesian meshes 
in radiation heat transfer modeling 

6.
Łukowicz H., Chmielniak T., Kochaniewicz 
A., Mroncz M.

Wpływ integracji suszarki węgla brunatnego na pracę bloku 
energetycznego

7. Marek E., Świątkowski B.
Spalanie pojedynczego ziarna węglowego w modyfikowa-
nych atmosferach gazowych

8. Kotowicz J., Bartela Ł., Mikosz D.
Analiza termodynamiczna bloku dwupaliwowego zintegrowa-
nego z absorpcyjną instalacją separacji CO2

9. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M. Metodologia obliczeń sprawności instalacji turbiny gazowej 
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W ramach numeru powakacyjnego redakcja czasopisma 
„Archiwum Energetyki” zaproponowała publikacje poniższych artykułów

Konkurs ENERGIA Przyszłości „Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”

1. J. Kotowicz i inni: Analiza termodynamiczna bloku dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną instalacja separacji CO2

2. H. Łukowicz, M. Mroncz: Wpływ modernizacji układu turbiny po zintegrowaniu jej z układem separacji CO2 na prace bloku wę-
glowego na parametry nadkrytyczne
3. A. Krótki i inni: Absorpcja CO

2 w roztworach amin szansą obniżenia emisji krajowych elektrowni węglowych
4.T. Chmielniak, P. Pilarz: Model odazotowania spalin bloków węglowych w technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
5. P. Rączka, K. Wójs: Wykorzystanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego w bloku energetycznym
6. M. Gandor, K. Sławiński, K. Knaś, B. Balt, W. Nowak: Wpływ aktywacji elektromagnetycznej na proces spalania węgla brunatnego.

Uczestnicy konferencji otrzymają referat opracowany przez 
zwycięzców konkursu ENERGIA Przyszłości „Dlaczego koge-
neracja/poligeneracja?”. Zwycięzcami zostali uczniowie Zespołu 
Szkół Elektrycznych we Włocławku - Technikum nr 4.

Referat wydrukowany został przez Kwartalnik Naukowy Ener-
getyków „Acta Energetica”, wydawany przez Grupę ENERGA 
we współpracy z Politechniką Gdańską.

Fundatorem Nagrody jest ENERGA SA.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
− Minister Edukacji Narodowej,
− Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

− Rektor Politechniki Gdańskiej,
− Kurator Oświaty woj. pomorskiego.

W Jury konkursu uczestniczyli:
− przedstawiciel ENERGA SA,
− przedstawiciel Politechniki Gdańskiej,
− przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego,
− przedstawiciel Politechniki Opolskiej,
− przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego.

Konferencja Naukowa „Zgazowanie węgla 2014”

W dniach 16-18 czerwca 2014 r. w Dworku Gościnnym 
„Thermaleo” w Szczawnicy odbędzie się Konferencja Naukowa 
„Zgazowanie węgla 2014”. W ramach Konferencji prezentowa-
ne będą wyniki badań prowadzonych w ramach Zadania Ba-
dawczego nr 3 „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla 
wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”, realizo-
wanego w ramach strategicznego programu badań naukowych 
i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii” finansowanego przez NCBR. 

W pierwszym dniu zaplanowano sesję plenarną, w ramach 
której zaprezentowane zostaną następujące referaty:
• Stan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo-
środowiskowe w odniesieniu do wymagań procesów zgazowa-
nia (autorzy: M. Nieć, J. Klich, K. Matl, J. Chećko, J. Górecki, G. 
Galiniak, E. Seremet - AGH Kraków)
• Technologia zgazowania węgla w złożu fluidalnym z wykorzy-

staniem CO2 - perspektywy rozwoju i przyszłych zastosowań 
(autor: A. Sobolewski - IChPW Zabrze)
• Analiza „off-design” układu elektrociepłowni zintegrowanej ze 
zgazowaniem węgla w reaktorze z recyrkulacją CO2 (autorzy: 
T. Malik, M. Liszka, A. Ziębik - Politechnika Śląska)
• Perspektywy rozwijanej w GIG technologii podziemnego zga-
zowania węgla w świetle dotychczasowych wyników badań w 
KWK Wieczorek (autorzy: E. Krause, J. Świądrowski, K. Cza-
plicka-Kolarz, M. Turek, K. Stańczyk  GIG Katowice)
• Efektywność ekonomiczna podziemnego zgazowania węgla w 
świetle doświadczeń własnych Linc Energy (autor: Adam Bond 
- Clean Coal Division, Linc Energy)
• Aktualny stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zga-
zowania węgla w świecie (autor: J. Dubiński - GIG Katowice)
• Bezpieczeństwo gazowe Polski - kiedy decyzje inwestycyjne w 
zakresie naziemnego zgazowania węgla? (autorzy: M. Ściążko 



86 nr 2-3(38-39)/2014
fo

r
u

m
 e

n
er

g
et

yk
ó

w
 g

r
e 

2
0

1
4

- IChPW Zabrze, K. Kwaśniewski, A. Strugała AGH - Kraków).
Na zakończenie pierwszego dnia przewidziano dyskusję 

panelową  na temat możliwości rozwoju zgazowania węgla w 
Polsce z udziałem zaproszonych przedstawicieli nauki (NCBR, 
AGH Kraków, GIG Katowice, IChPW Zabrze) i gospodarki (Mini-
sterstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, prezesi spółek 
górniczych, energetycznych i chemicznych).

W kolejnych dniach konferencji przewidziano referaty se-
syjne i sesje posterowe prezentujące wyniki Projektu w ramach 
następujących grup tematycznych: 
• badania procesu zgazowania węgla w reaktorze fluidalnym 
z cyrkulacyjnym złożem przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika 
zgazowującego,
• operacje przygotowania węgla do procesu zgazowania w re-
aktorze fluidalnym ze złożem cyrkulacyjnym,
• badania procesu podziemnego zgazowania węgla kamienne-
go w reaktorze pilotowym zlokalizowanym w KWK Wieczorek,
• badania procesów oczyszczania i konwersji gazu z pilotowej 

instalacji zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 jako czyn-
nika zgazowującego,
• ocena bazy zasobowej dla procesów na- i podziemnego zga-
zowania węgla w Polsce,
• badania kinetyki procesu zgazowania węgla oraz ocena jego 
przydatności do tego procesu,
• ocena efektywności procesów zgazowania węgla.
Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć 
na stronie internetowej Projektu: www.zgazowaniewegla.agh.
edu.pl. Na tej stronie ukażą się także wszystkie prezentacje 
konferencyjne.

Referaty plenarne i wybrane referaty sesyjne opublikowane 
będą w czasopismach: „Przegląd Górniczy” nr 11/2014 oraz 
„KARBO” nr 4/2014. 

dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. nadzw.
kierownik projektu

Artykuł dotyczy projektu oraz budowy instalacji pilotowej do 
wstępnego suszenia węgla brunatnego dla celów energetycz-
nych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa.

Badania laboratoryjne dotyczące suszenia węgla brunatne-
go w mniejszej skali dały pozytywne rezultaty, co pozwoliło na 
opracowanie podstaw do budowy instalacji pilotowej o gabary-
tach wychodzących poza ramy zwykłego laboratorium. Na czas 
budowy i badań wybrano lokalizację na terenie Instytutu Górnic-
twa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, przy czym instalacja ma 
charakter modułowy i istnieje możliwość stosunkowo łatwego 
jej przemieszczenia w inne dogodne miejsce.

W artykule przedstawiono proces projektowy obejmujący 
stadium koncepcji przez kolejne etapy projektowo-konstrukcyj-
ne, aż do budowy instalacji pilotowej. Charakter instalacji piloto-
wej, która miała ograniczenia co do obszaru posadowienia oraz 
musiała być możliwie mobilna i sprostać wielu innym wymogom, 
spowodował że w procesie projektowym napotkano na szereg 
trudności. W artykule zawarto szereg uwag i wniosków, które 
mogą być wykorzystane do budowy instalacji o podobnym lub 
zbliżonym charakterze jak w powyższym opisie.

Jerzy Alenowicz, Robert Rosik, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut

Proces projektowania rozwiązań konstrukcyjnych 
instalacji pilotowej do wstępnego suszenia 
węgla brunatnego dla celów energetycznych
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SPIS TREŚCI - GRE 2014

58  Program Szczegółowy GRE 2014

65  Mathematical modeling of processes in biogas unit 
Alla Denisova, NGO MINH HIEU, Odessa National Polytechnic University

68  Analysis of exergy parameters of biogas power plant
Anton Mazurenko, Alla Denisova, NGO Minh Hieu, Odessa National Polytechnic University

72  Monitoring of power quality parameters in places of complaints to power quality
 Petr Rozehnal, Petr Krejčí Department of Electrical Power Engineering, VSB - Technical University of Ostrava

72  Development in Off-Grid and Smart Grid Area 
ing. Jindřich Stuchlý VSB - Technical university of Ostrava

73  Rola paliw niskokalorycznych na rynku energii
prof. Klaus R.G. Hein

73  Suszarnie obrotowe do zastosowań w energetyce 
Kumera Corporation

73  Skanowanie magnetyczne rdzeni stojanów turbogeneratorów 
dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.

74  Diagnostyka warunków pracy i ich wpływ na efektywność energetyczną małych turbin wiatrowych
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, mgr inż. Paweł Sattler*, mgr inż. Krystian Ryszczyk, Politechnika Opolska

74  Symulacja numeryczna bloku energetycznego w stanie ustalonym  
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, dr inż. Artur Górski, mgr inż. Michał Paduchowicz, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, 
Politechnika Wrocławska* 

75  Remonty i modernizacje wirników generatorów synchronicznych
mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika 
Opolska

75  Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych 
mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika 
Opolska

76  Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce  
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

76  Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii 
Resin-Rich 

dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska 
dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.
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77  Eksploatacja przemysłowego bloku gazowo-parowego zasilanego gazem ziemnym 
niskokalorycznym 

dr inż. Rafał Ślefarski, prof. dr hab. inż. Tomasz Dobski, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Poznańska, Zbigniew Wesołowski, Dariusz Łakomski, 
Arctic Paper Kostrzyn S.A.

77  Spalanie gazu z podziemnego zgazowania węgla* 
dr inż. Iwona Gil, dr inż. Piotr Mocek, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa

78  Wykorzystanie turbin gazowych małej mocy w układach zasilanych biogazem* 
dr inż. Sebastian Lepszy, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

78  Badania procesu sorpcji CO2 z OXY-spalania na sorbentach wapniowych* 
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, Politechnika Wrocławska

79  Badania emisji zanieczyszczeń gazowych i rtęci ze spalania wybranych węgli w powietrzu i 
atmosferach OXY* 

prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, mgr inż. Michał Czerep, mgr inż. Michał Ostrycharczyk, mgr inż. Jacek 
Zgóra, Politechnika Wrocławska

79  Koncepcja elektromagnetycznego wspomagania pracy membran w procesie membranowej 
separacji gazów dedykowana dla technologii CCS*  

dr inż. Grzegorz Wiciak, dr inż. Leszek Remiorz, dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

80  Monografia pt.: „Suszenie węgla niskogatunkowego” 
H. Pawlak-Kruczek, Z. Plutecki

80  Monografia pt.: „Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci 
energetycznych” 

Z. Kabza, S. Zator

81  Monografia pt.: „Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z 
wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2” 

W. Nowak, W. Rybak, T. Czakiert

81  Monografia pt. „Technologie i Urządzenia Energetyki Rozproszonej (URE) bazujące na energii z 
biomasy i odpadach rolniczych (OZE)”

 J. Kiciński,  P. Lampart, A. Cenian, J. Gołaszewski

82  Komitet Naukowy Forum Energetyków GRE 2014 zaprosił wybranych autorów do nawiązania 
kontaktu z redakcjami czasopism 

85  W ramach numeru powakacyjnego redakcja czasopisma „Archiwum Energetyki” zaproponowała 
publikacje wymienionych artykułów

85  Konkurs ENERGIA Przyszłości „Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”

85  Konferencja Naukowa „Zgazowanie węgla 2014”

86  Proces projektowania rozwiązań konstrukcyjnych instalacji pilotowej do wstępnego suszenia 
węgla brunatnego dla celów energetycznych

 Jerzy Alenowicz, Robert Rosik, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut



Nobo Solutions S.A.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, Poland
t: +48 71 736 6339  biuro@nobosolutions.com
www.nobosolutions.com       www.bentley.com

Analizy numeryczne
wytrzymałościowe, zmęczeniowe, dynamika, 
mechanika pękania, rozpływ ciepła

Projektowanie oraz dostawy
instalacje rurociągowe, zbiorniki, konstrukcje 
stalowe, rozwiązania redukujące drgania

Pomiary
eksperymentalna analiza modalna (EMA) 
pomiary drgań, pola odkształceń i temperatur, 
monitorowanie stanu technicznego (SHM)

Oprogramowanie Bentley Systems
wdrożenia, szkolenia, sprzedaż




