
Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami

Odpad jako energia 

- możliwość wykorzystania podłoża 

popieczarkowego: 

studium przypadku

Rafał Andrzejczyk, Paweł Dąbrowski, Dariusz Mikielewicz

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Energii

pawel.dabrowski@pg.edu.pl



Agenda
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1. Produkcja pieczarek w Polsce i Unii Europejskiej
2. Potencjał odpadu popieczarkowego w Polsce
3. Możliwe wykorzystanie odpadu popieczarkowego
4. Studium przypadku
5. Proponowana instalacja ORC
6. Wnioski



Produkcja pieczarek

3https://www.freshplaza.com/article/9199577/poland-is-now-largest-producer-of-eu-button-mushrooms/



Odpad popieczarkowy
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Potencjał biomasy

5

1 t

~5 t

350 000 t

1 500 000 t



Możliwości wykorzystania

6
Mohd Hanafi, F.H., Rezania, S., Mat Taib, S. et al. Environmentally sustainable applications of agro-based spent mushroom substrate (SMS): an
overview. J Mater Cycles Waste Manag 20, 1383–1396 (2018). https://doi.org/10.1007/s10163-018-0739-0



Suszenie odpadu
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Przepływ biomasy
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Odpad jako paliwo

9
Monika Czop, Krzysztof Pikon, Use of casing soil from spent mushroom compost for energy recovery purposes in Poland, Architecture Civil 
Engineering Environment, 1/2017

Doniesienia literaturowe
• 3.2 kJ/kg – 4.6 kJ/kg – mokry
• 11.0 MJ/kg – 17.5 MJ/kg – suchy

Badania własne
• 12.1 MJ/kg – 17.4 MJ/kg – suchy
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Metody poprawy  sprawności obiegu

 Wzrost temperatury przegrzania pary

 Wzrost ciśnienia pary w turbinie

 Wzrost międzystopniowej temperatury 
przegrzania

 Obniżenie ciśnienia w skraplaczu

 Wprowadzenie wymiennika regeneracyjnego

qd

qd

qd

qw

Obieg organiczny Rankina



Schemat obiegu podkrytycznego (a) i nadkrytycznego (b)
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Obieg organiczny Rankina



Czynniki wpływające na sprawność ORC:

1. Temperatura górnego zasobnika ciepła (temperatura oleju opałowego / 
wody geotermalnej / energii odpadowej)

2. Temperatura dolnego zasobnika ciepła (temperatura skraplania 
czynnika roboczego - zwykle zależna od temperatury otoczenia, 
instalacji c.o.),

3. Właściwości termodynamiczne, fizyczne i chemiczne czynnika 
roboczego,

4. Sprawność aparatów i urządzeń służących do realizacji obiegu (w 
szczególności wymienników ciepła, turbogeneratorów),

5. Złożoność turbiny (jedno- lub wielostopniowa) zależna od spadku 
entalpii i masowego natężenia przepływu - wynika z kryterium 
sonicznego

Wybór płynu roboczego –
aspekty termodynamiczne



Najważniejsze cechy dobrego płynu roboczego

• niska toksyczność,

• dobra kompatybilność i stabilność chemiczna w pracy z innymi materiałami,

• niska łatwopalność, korozyjność i mały potencjał rozkładu.

Dobry płyn roboczy dla ORC powinien charakteryzować się:

1. Małą frakcją zwilżalności na końcu rozprężania, 

2. Niską lepkością i napięciem powierzchniowym, 

3. Wysoką przewodnością cieplną, 

4. Odpowiednią stabilnością termiczną, 

5. Niskim potencjałem korozyjnym, 

6. Nie może być toksyczny, ale jest kompatybilny z innymi stosowanymi 
materiałami i środkami smarnymi. 

Dobry płyn będzie miał również ciśnienie w skraplaczu wyższe od 
atmosferycznego, co zapobiegnie przedostawaniu się powietrza do układu.

Wybór płynu roboczego –
aspekty termodynamiczne
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Skraplacz z kompensatorem

Prototyp micro-
turbogeneratora z etanolem 
jako czynnikiem roboczym

Tarcza wirnika turbiny z wirnikiem 
generatora

Projekt i wykonanie we 
współpracy z prof. 

Krzysztofem Kosowskim
Parownik z minikanałami

Elementy instalacji



Instalacja ORC
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Założenia
• Czynnik roboczy: etanol
• Tb = 220°C
• Tcond = 60°C
• M = 15 000 t/rok
• LCV = 15 MJ/kg
• t = 8 000 h/rok

Obliczenia
• m = 0.52 kg/s
• Qin = 7.8 MW – potencjał

Na podstawie doświadczeń z mikrosiłownią domową wybrano obieg 
podkrytyczny Rankina, bez regeneracji i etanolem jako czynnikiem roboczym



Instalacja ORC
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Założenia
• N = 2 x 500 kWel

• C = 200 PLN/MWh
• I = 18 000 PLN/kWel

Obliczenia
• Qeff = 1 869 kW
• E = 40 694 MWh/rok
• Z = 8 000 000 PLN/rok
• Zwrot z inwestycji – ok. 2 lata



Analiza SWOT
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Strength Weakness

zmniejszenie emisji CO2 z transportu trudności z utrzymaniem powtarzalnej 
jakości paliwa (pelletu)

możliwość obniżenia kosztów energii w 
pieczarkarni

wysokie koszty początkowe projektu

problemy związane z optymalizacją 
parametrów procesu produkcyjnego 

Opportunities Threats

zwiększenie wartości produktu trudności w uzyskaniu optymalnych 
parametrów produkcji pelletu (gęstość, 
ciepło spalania, wilgotność)

obniżenie kosztów produkcji pieczarkarni trudności w obsłudze układu spalania z 
wykorzystaniem odpadu jako paliwa

możliwość wykorzystania odpadów przez 
cały rok

produkcja energii elektrycznej i ciepła 



Podsumowanie
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1. Możliwa jest produkcja energii elektrycznej i ciepła z odpadu 
popieczarkowego.

2. Wstępne oszacowania wskazują na dwuletni zwrot z nakładów, co oznacza 
bardzo atrakcyjną inwestycję, w świetle obecnych szalejących cen energii.

3. W świetle polskiego prawodawstwa odpad popieczarkowy nie może być 
wykorzystany jako nawóz lub do składowania, gdyż ma wartość opałową 
wyższą niż 6 MJ/kg i musi być wykorzystany w procesach obniżających tę 
wartość.

4. Proponowane instalacje doskonale wpisują się w nowe dyrektywy 
energetyczne, np. Fitfor55, Green Deal, PEP2040.

5. Politechnika Gdańska może być partnerem w opracowaniu docelowej 
dokumentacji instalacji ORC lub podobnej oraz przygotować proces 
inwestycyjny.



Acknowledgment

19

Praca przedstawiona w niniejszym opracowaniu została sfinansowana z Programu 

Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020, projekt: STHB.01.02.00-DK-0086/16-00 

„Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth” 

(BioBIGG) w latach 2017–2020.


