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 Analiza obiegów termodynamicznych układów kogeneracyjnych 
wykorzystujących energię z biomasy i ciepło odpadowe 

 Badania aerodynamiki turbin i mikroturbin układów kogeneracyjnych, 

 Optymalizacja układów przepływowych oraz podnoszenie efektywności 
energetycznej turbin łopatkowych i bezłopatkowych ORC.

 Analiza obiegów chłodniczych absorpcyjnych.

 Badanie procesów spalania paliw alternatywnych w turbinach 
gazowych i silnikach spalinowych

Problematyka badawcza



Kocioł podgrzewający olej 
termalny – źródło ciepła 

układu ORC

Układ ORC na Hali A 

Fotografia układu strumienicowego 
produkcji chłodu 

SIŁOWNIA ORC 100 kW w IMP PAN
- MODEL PROFESJONALNEJ SIŁOWNI BIOMASOWEJ

Obieg oleju termalnego Therminol66: 

-pętla wysokotemperaturowa 

310oC/250oC 

Obieg czynnika roboczego  MDM 

-turbina od 12 bar/285oC 

do 0.17 bar/230oC

-rekuperator – para czynnika

230/120oC, ciecz  90/190oC

- parownik - 285oC

- kondensator - 90oC

- woda ciepła - 85oC/65oC,



 turbogenerator hermetyczny, 
 hybrydowe łożyska smarowane czynnikiem,
 magnetyczne łożysko oporowe
 turbina promieniowa 20 000 obr/min

Turbogeneratory ORC - 100KWe 

Innowacyjność 
 turbogenerator klasyczny, 
 hybrydowe łożyska smarowane olejem,
 turbina osiowa wielostopniowa, 9 000 obr/min
 częściowe zasilanie

turbina osiowa wielostopniowa

turbina promieniowa jednostopniowa

-Przygotowanie do podpisania umowy pomiędzy IMP PAN i ENERGA SA na udostępnianie licencji  do 
układu ORC 100 kWe.
- Potencjalne wspólne projekty wdrożeń układów:
- z Hamech sp. z o.o. (Hajnówka) - układ ORC 100 kWe zasilany z kotła na biomasę (na bazie licencji),
- z PEWIK Gdynia sp. z o.o. (Oczyszczalnia Dębogóze) – układ ORC 200 kWe zasilany ciepłem 
odpadowym z suszenia osadów oczyszczalnianych  (na bazie licencji )



BADANIA NUMERYCZNE PRZEPŁYWU W  TURBINIE ORC 100KW 

Model 3D układu przepływowego turbiny 
ORC 100kW

Wykres wartości momentu obrotowego 
działającego na jedną łopatkę 

Linie prądu 

Ciśnienie statyczne w obszarze 
częściowego zasilania turbiny ORC 

100kW



Układ kogeneracyjny gazowo/parowy ORC 
- Model instalacji dla wykorzystania ciepła odpadowego

Główne elementy instalacji pilotażowej:

- silnik spalinowy o mocy elektrycznej 0.38 MWe, 
- układ oleju termalnego jako układ odbierający ciepło spalin, 
- układ siłowni ORC o mocy elektrycznej 0.03 MWe), 
– przyłączenie do sieci energetycznej i ciepłowniczej



Układ kogeneracyjny gazowo/parowy ORC

Wymiennik do odzysku ciepła spalin 
250 kWc 

- silnik 12 cylindrowy na gazie ziemnym 
ma 400kW.  
- wymiennik spalin 110/70 
- moc elektryczna max 420kW 
- moc cieplna ze spalin 288kW 
- moc cieplna z bloku silnika, z oleju -
236kW 
- Sprawność przy gazie ziemnym - 40% el , 
49% term

Silnik spalinowy 400 kWe 

IMP



ORC - Nominalne parametry pracy
• Moc elektryczna netto: 32 kWe
• Moc elektryczna brutto: 40 kWe
• Sprawność elektryczna netto:  ≥13% 
• Sprawność całkowita ≥ 95%
• Źródło ciepła
 Medium: olej termalny, Veco 5HT
 Moc cieplna: 315 kWc
 temperatury dolot/wylot: 170°C/110°C

• Źródło chłodu
 40% glikol
 Moc chłodnicza wymagana: 265 kWc
 temperatury dolot/wylot: 35°C/55°C

Układ kogeneracyjny gazowo/parowy ORC

Innowacyjność
 Nadbudowa silnika instalacją ORC
 Wysoka sprawność produkcji

energii elektrycznej
 Nowa konstrukcja turbiny

promieniowo-osiowej ORC
 Wysoki potencjał rynkowy

Turbina 40 kWe na czynnik roboczy SES36

Ekspander
•silnik pneumatyczny 
z wirującymi tłokami,
w kapsule hermetycznej, 
•obroty: 1500 rpm,
•łożyska: kulkowe 
z membraną ciśnieniową, 
smarowane wtryskiem 
oleju w obszarze czynnika 
roboczego. 

Wspólne projekty wdrożeń układów:
- z Marani sp. z o.o. (Zabrze) - nadbudowa silnika spalinowego instalacją 
ORC  30 kWe zasilaną ciepłem spalin,
-- z Marani sp. z o.o. (Zabrze) – nadbudowa sprężarki powietrznej instalacją 
ORC 15 kWe  zasilaną ciepłem odpadowym ze sprężarki,
-- z Marani sp. z o.o. (Zabrze) – układ ORC 300 kWe zasilany ciepłem 
odpadowym z cementowni 



Badania turbiny parowej o mocy 30 kW 
na stanowisku sprężonego powietrza

Badania turbiny MT30, o mocy 30 kW, dedykowanej do 
pracy w niskotemperaturowym układzie ORC

• Czynnik roboczy Solkatherm
SES36

• Ciśnienie na wlocie 14.64 bar(a)

• Temperatura na wlocie 414.15 K

• Ciśnienie na wylocie 2.2 bar(a)

• Wydatek masowy stopnia 1.22 kg/s

• Moc 30 kW

• Prędkość obrotowa 15 000 obr/min

• Generator szybkoobrotowy synchroniczny

G. Żywica, P. Klonowicz, Ł. Jędrzejewski, P. Lampart, J. Kiciński, T. Z. Kaczmarczyk, Opracowanie 
projektu konstrukcyjnego (model 3D oraz dokumentacja wykonawcza) turbogeneratora parowego 
ORC o mocy 30 kWe z turbiną promieniowo-osiową wraz z wyborem punktów pomiarowych, 
opracowanie wewnętrzne, 



Badania turbiny parowej o mocy 30 kW 
na stanowisku sprężonego powietrza

Wyważenie wirnika turbiny MT30 w IMP PAN w klasie 
G 2,5.

Kompresor śrubowy, wydajność do 0,5 kg/s, 
132 kW.

Indukcyjna nagrzewnica powietrza, 50 kW.

Instalacja turbiny na stanowisku 
pomiarowym

Układ obciążenia generatora turbiny, pomiar 15 kW. Zrzut ekranu aplikacji kontrolno-pomiarowej.



Zastosowania:
- Energetyka rozproszona na źródłach biomasy,
- Wykorzystanie ciepła odpadowego

Granice stosowalności 
układów typu ORC

i pracujących na parze 
wodnej 

• Instalacja układu ORC opalanego biomasą 
(1.2MWc, 0.24MWe)

• Instalacja układu kogeneracyjnego zasilanego 
gazem ziemnym 
z dwoma silnikami spalinowymi SSG (3.75MWc, 
4MWe)

• Instalacja układu biomasowego  parowego 
kogeneracyjnego TUK
(5.2MWth, 2.7 MWe)

• Deinstalacja 2 kotłów węglowych i modernizacja 
2 pozostałych kotłów węglowych (10MWc, 
5MWc) Uporządkowany wykres mocy grzewczej

Schemat rozbudowy ciepłowni Żychlin

Studium modernizacji obiektów ciepłowniczych 
na przykładzie kompleksu w Żychlinie 

(program strategiczny NCBiR)

ŻYCHLIN  I – UKŁAD ORC
ŻYCHLIN  II – UKŁAD PAROWY
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PROGRAM STRATEGICZNY Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

Biomasowa siłownia kogeneracyjna ORC w Żychlinie

Paliwo: zrębki, moc cieplna 1.2 MWc, moc elektryczna 250 kWe 

 Układ o niskiej emisji – jedyny w Europie elektrofiltr na układzie o tak małej mocy,

 Układ generacji energii cieplnej wyposażony w magazyn ciepła buforujący dobowe 
zmiany temperatury,

 System w pełni opomiarowany umożliwiający badania bilansowe  każdego 
z elementów systemu.

Wejście w nowy segment mocy dedykowany dla ARE
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PROGRAM STRATEGICZNY Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

Elektrofiltr instalacji ORC Komora spalania kotła biomasowego
do instalacji ORC

Ciepłownia Żychlin
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PROGRAM STRATEGICZNY Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

Turbogenerator ORC 250 kWe Akumulator ciepła



Rozkład mocy grzewczej i elektrycznej uzyskiwanej 
z układu parowego z turbiną upustowo-kondensacyjną

Uporządkowany wykres mocy grzewczej
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Zakres prac:

– część badawcza:
• opracowanie obiegu cieplnego upustowo-kondensacyjnej turbiny parowej
• opracowanie prototypowego turbozespołu parowego 

z turbiną upustowo-kondensacyjną
• opracowanie projektu kotła biomasowego

- część wdrożeniowa
• opracowanie dokumentacji wykonawczej
• wybór kwalifikowanego wykonawcy 
• wdrożenie na terenie elektrociepłowni Żychlin

Kogeneracyjny układ biomasowy z turbogeneratorem parowym

ŻYCHLIN  II

• Moc cieplna 5.2MWth, moc elektryczna 2.7 Mwe
• Zużycie biomasy  27 tys. Mg/rok
• Układ wpisany w uporządkowany wykres mocy grzewczej
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PROGRAM STRATEGICZNY Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

Pilotażowy układ kogeneracyjny z silnikiem spalinowym na syngaz 
w zakładach przetwórstwa biomasy w Szepietowie

System wspomagania zgazowania:  
-wytwornica tlenu, 
-wytwornica pary, 
-kontener z układem iltrów.

Instalacja zgazowania i oczyszczania syngazu

Kaloryczność syngazu – 7 MJ/m3

Zawartość ciężkich substancji - 900 mg/Nm3
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PROGRAM STRATEGICZNY Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

Układ kogeneracyjny w Szepietowie

Pilotażowy układ kogeneracyjny z silnikiem spalinowym na syngaz 
I suszarnią w zakładach przetwórstwa biomasy w Szepietowie
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-Opracowanie map zapłonu silnika ZI przy zasilaniu biogazem i syngazem
- Badania sprawności energetycznej i emisyjności przy zasilaniu biogazem i
syngazem
-- Domieszkowanie diesla wodorem
- Badania numeryczne procesów spalania w silniku

Instalacja silników spalinowych

KOGENERACJA  W OPARCIU  O  SILNIKI SPALINOWE

Instalacja mieszania gazów technicznychZależność stopnia otwarcia 
Przepustnic od trybu pracy i rodzaju paliwa

Zmiana emisyjności CO i NOx 
w zależności od składu paliwa biogazowego



SPALANIE BIOGAZU W MIKROTURBINIE BIOGAZOWEJ TURBEC T100

Stacja mieszalnikowa biogazu

Turbina biogazowa 100kW

Komora spalania - CFD

Skład
•CH4 - 50 % , N2 – 10%, CO2 – 40%

Zmiana emisyjności CO i NOx, sprawności i wsp. nadmiaru  powietrza
w zależności od składu paliwa biogazowego

T. Suchocki



INSTALACJA SILNIKA TURBOODRZUTOWEGO GTM-140
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Silnik turbinowy

Opomiarowanie

Komora spalania - CFD

- Badania numeryczne procesów spalania w turbinie gazowej

- Badanie rozkładu temperatury w komorze spalania
- Określenie efektywności modyfikacji układu parownic 



Geometria łopatek

Obliczenia sprawdzające

Model w programie CAD

Autorskie programy do projektowania układów 

przepływowych turbin osiowych i promieniowych metodą 0D



BADANIA CFD przepływu przez turbiny parowe 

Dyfuzor wylotowy turbiny 
360MW

Stopień regulacyjny 
turbiny 200 MW

Flow parameters  distribution 
along exhaust hood



Regulacja adaptacyjna części NP. turbin

 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła wymaga zastosowania stopnia 
adaptacyjnego w celu przystosowania układu łopatkowego do pracy 

w zmiennych warunkach  

Kierownice dławiące 
(LMZ, ABB-Zamech, Alstom)

Zyski mocy 
z regulacji adaptacyjnejCzęść NP turbiny upustowo-kondensacyjnej 50 MW 

Lotki 
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Wdrożenia nowego rozwiązania stopnia przed upustem wg patentu IMP PAN P160805 
na 2 blokach w elektrowni Kozienice

•Kozienice blok nr 1, 2 

Porównanie linii prądu kolorowanych prędkościami 
a) przed modernizacją, b) po modernizacji.

Pierścień separujący zamontowany na obejmie 
wewnętrznej turbiny 13K225 pochodzącej z 

Elektrowni Kozienice.

Zdjęcie erozji krawędzi wlotowej łopatki 
wirnikowej ostatniego stopnia.
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Technical Documentation of Turbine for the ORC PROJECT, C2/35/2015, 

IMP 2 for Beijing Huasheng ORC Technology Co. Ltd &
Baotou Steel Int. Economic and Trading Co. Ltd, 

• Opracowanie projektu i dokumentacji układu przepływowego i mechanicznego turbiny 
ORC z czynnikiem R245fa o mocy 650 kWe
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„Obliczenia sprawdzająco-projektowe stopni 11-12 turbiny 13K215 z Elektrowni 
Ostrołęka”, C2/2/2015, 

• Opracowanie układu przepływowego modernizowanej części średnioprężnej turbiny 
bloku 13K215 przechodzącego proces uciepłownienia. 

• Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej zmodernizowanego układu 
łopatkowego z łopatkami bandażowanymi. 

• Opracowanie charakterystyki dynamiczne stopni oraz charakterystyki mocy w funkcji 
obciążenia i odbioru mocy cieplnej z wylotu części SP.

Przemieszczenia sumaryczne wywołane prędkością 
obrotową n=3000 obr/min dla zmodernizowanej łopatki 11 

stopnia mocowanej na stopie i powierzchniach styku 
bandaża zwykłego



 Z matematycznego punktu widzenia proces optymalizacji 
jest procedurą iteracyjną zmierzającą do znalezienia 
ekstremum (minimum lub maksimum) funkcji celu

minx f(y(x),x)  lub maxx f(y(x),x)

w przedziale x[xmin, xmax], gdzie
f - funkcja celu,
x - wektor zmiennych niezależnych,
y - wektor zmiennych zależnych.

OPTYMALIZACJA SPRAWNOŚCIOWA 
GEOMETRII UKŁADU ŁOPATKOWEGO 

STOPNIA WYLOTOWEGO TURBINY NP.

 f – współczynnik strat entalpii 12c w stopniu

(obliczany modelem RANS w programie FlowER),
 x – zbiór parametrów geometrycznych stopnia,
 y – zbiór parametrów przepływowych.

Schemat ekspansji w stopniu turbiny

'20

'22
12

sT

sT
c

hh

hh
ξ






Straty w stopniu z uwzględnieniem energii wylotowej



Wyniki optymalizacji:
Wzrost sprawności 2-go stopnia o 1.7 pkt.% (warunki nominalne)
 Redukcja gradientu reakcyjności i strefy oderwania przy stopie (obciążenie niskie)
 Redukcja strat przepływów naddźwiękowych, przecieku nadłopatkowego, 
 Redukcja strat brzegowych i energii wylotowej

Zmiany rozkładu reakcyjności

Wektory pola prędkości w przekroju merydionalnym 
w dolnej części kanału dla obciążenia 360 m3/s

OR OPT

Izolinie liczb Macha w kierownicy I wirniku przy wierzchołku i stopie 

Szkic geometrii oryginalnej i po optymalizacji

Optymalizacja stopnia wylotowego części NP. turbiny 200 MW



• Obliczenia przepływu stacjonarnego i niestacjonarnego w wysoko obciążonym 
stopniu akcyjnym o nietypowym, odśrodkowym przepływie, który został 
zaprojektowany do pracy z parą oleju silikonowego MDM.

• Obliczenia stacjonarne prowadzono dla przypadku trójwymiarowego, natomiast 
niestacjonarne dla przypadku dwuwymiarowego. Dodatkowo, w obliczeniach 
niestacjonarnych zbadano wpływ częściowego zasilania na osiągi stopnia.

Widok ułopatkowania stopnia odśrodkowego (kolor czerwony 
– wieniec dyszowy, kolor niebieski – wieniec wirujący).

Rozkład entropii statycznej w stopniu o łuku zasilaina 50% 
(stan quasi-ustalony).

Badanie stopnia turbinowego w geometrii promieniowej z zasilaniem częściowym 

dr P. Klonowicz



Optymalizacja układu łopatkowego mikroturbiny ORC 
o mocy 3 kW pod kątem zwiększenia sprawności i 
redukcji kosztów wytwarzania. 

• Zaprezentowano nowy układ przepływowy turbiny składający się z 
jednego, wysokoobciążonego stopnia akcyjnego, charakteryzującego się 
silnie naddźwiękowym przepływem w dyszy. 

• Przeprowadzono obliczenia sprawdzające wpływu takich parametrów jak 
wielkość szczeliny nadłopatkowej, wysokość łopatki oraz wielkość łuku 
zasilania na sprawność. 

• Opracowano mapy mocy i sprawności dla optymalizowanej turbiny w 
zależności od łuku zasilania oraz wysokości szczeliny nadłopatkowej.

Charakterystyka sprawności wewnętrznej turbiny 
w zależności od prędkości obrotowej oraz ciśnienia zasilania.

Rzeczywista sprawność stopnia w zależności od 
łuku zasilania i szczeliny nałopatkowej – 1 sektor zasilający.

dr P. Klonowicz



Przykładowy rozkład kątów 
łopatkowych na danej powierzchni

Rzut merydionalny turbiny wraz z 
parametrami optymalizowanymi i zależnymi

Zadanie: optymalizacja rozkładu kąta łopatkowego 
i ograniczeń merydionalnych w obszarze wirnika

• Sparametryzowano model łopatki wirnika turbiny promieniowo-osiowej - rozkład kąta 
łopatkowego wzdłuż linii szkieletowej łopatki oraz zmiana obrysu górnego i dolnego. 
Rozkład kąta beta został zdefiniowany na podstawie krzywej Béziera opisanej 5 
punktami kontrolnymi (krzywa 4 stopnia), zaczynając od krawędzi natarcia, a kończąc 
na krawędzi spływu. Zmiany dokonywano na 3 wysokościach łopatki wirnika (trzech 
przekrojach). Obrys dolny i górny kanału został zdefiniowany za pomocą krzywej Beziera
z 5 punktami kontrolnymi.

Optymalizacja kształtu wirnika turbiny promieniowo-osiowej  ORC

Model turbiny promieniowo-
osiowej o mocy 50 kW

L. Witanowski



Optymalizacja turbiny promieniowo-osiowej

• W wyniku optymalizacji poprawiono sprawność turbiny o 1.7 punktu procentowego. 
Ograniczono straty wynikające z przepływów wtórnych oraz straty brzegowe. 

Geometria 

oryginalna
Geometria 

zoptymalizowana

Geometria 

oryginalna

Geometria 

zoptymalizowana

Rzut merydionalny układu przepływowego turbiny 
promieniowo-osiowej pracującej na czynniku MM

Parametr

Wartość

Prędkość obrotowa [rpm] 28000

Ciśnienie wlotowe [kPa] 1109

Temperatura wlotowa [K] 448

Ciśnienie wylotowe [kPa] 20

Strumień masy [kg/s] 0.68

Parametry projektowe turbiny 

L. Witanowski


