
 ENERGOS Technologia gazyfikacji 
  Sprawdzony odzysk energii z odpadów komunalnych    

i komercyjnych na małą skalę 



Wprowadzenie 

Spis treści: 

• Historia rozwoju technologii ENERGOS 

• Zakład ENERGOS i jego funkcjonowanie 

• Referencja 1: Sarpsborg 2, Norwegia – dostawa ciepła do 
zakładu chemicznego Referencja 2: Forus/ Stavanger, 
Norwegia – produkcja energii elektrycznej i ciepła do lokalnej 
sieci ciepłowniczej 

• Emisje z funkcjonujących zakładów 

• Doświadczenia 

 

 



Historia technologii 

 

Technologię opracowano w latach 90. Projekt przewidywał 
stworzenie zakładu termicznego przetwarzania odpadów: 

 Stanowiącego alternatywę dla spalarni o dużej skali 
 Emitującego niskie emisje 
 Oferującego wysoką elastyczność w zakresie specyfikacji 

wsadu o różnym pochodzeniu, kaloryczności, morfologii 
oraz wilgotności 

 
Rezultat: 
 Dwustopniowy proces termiczny z wyjątkową kontrolą 

spalania eliminującą potrzebę stosowania drogiej 
technologii do oczyszczania spalin 



ENERGOS Spalarnie odpadów na małą skalę 
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1 Magazyn paliwa                                                            
2 Suwnica załadowcza        
3 Zsyp                                                        
4 Komora pierwotna (Gazyfikacja) 
5 Komora wtórna (Utlenianie w wysokiej 

temperaturze) 
6 Odzysk ciepła (HRSG) 
7 Silos na wpano i węgiel aktywny 

 8 Filtr workowy 
 9 Silos na odpady z filtra 
10 Wentylator gazu 
11 Komin 
12 Odzysk popiołu 
13 Turbina parowa 
14 Kondensator 

schłodzonego powietrza 
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ENERGOS – proces technologiczny 

KOMORA 
PIERWOTNA 

(GAZYFIKACJA
) 

KOMORA 
PRZEJŚCIOWA 

KOMORA 
WTÓRNA 

(UTLENIENIE) 

ODZYSK CIEPŁA 

GENERATOR PARY 
(KOCIOŁ) 



Gazyfikacja & Utlenianie termiczne 
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Odzysk ciepła & produkcja pary 
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Gazyfikator oraz generator odzysku ciepła z pary 



Gazyfikator oraz generator odzysku ciepła z pary 



Gazyfikator oraz generator odzysku ciepła z pary 



 
Emisje 

 “Postulowane przez ENERGOS twierdzenie o przyjaznej środowisku technologii 
znajduje potwierdzenie w niezwykle niskich poziomach emisji zakładów w Hurum i 
Averøy. Emisje te są prawdopodobnie najniżymi występującymi dla tego typu 
procesów, szczególnie w odniesieniu do poziomu Nox, który zwykle osiągany jest 
przez konkurujące technologie poprzez zastosowanie systemów de-NOx.” 

 
 Juniper Consultancy Services – niezależny wykonawca oceny procesu 

technologicznego 
 
 Grudzień 2001 
 
 
 “Prosty design pozwolił na osiągnięcie znacząco niższych emisji niż poziomy emisji 

wymagane przez Dyrektywę O Termicznym Przekształcaniu Odpadów 2000/76/EC. 
Założenia technologiczne są utrzymane w kolejnych fazach rozwoju technologii. 
Możliwość uzyskania niskich emisji wpływa na znaczącą przewagę technologiczną 
wobec podmiotów konkurencyjnych. ” 

 
 Rowan House Ltd - niezależny  raport opracowany n.t. procesu 

technologicznego dla United Utilities 
 
 Październik 2007 
 

 



Emisje 

 ENERGOS został opracowany z myślą o niskich emisjach.  
  
 Zapewnia: 

• Niską zawartość węgla w popiele (mniej niż 3% TOC) 

• Znacząco niski i stały poziom tlenku węgla (CO) oraz 
tlenków azotu (NOx) 
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EU Limits Energos
Dust 10.00 0.24
Hg 0.0300 0.00327
Cd+Tl 0.050 0.00002
Metals 0.500 0.00256
CO 50 2
HF 1.000 0.020
HCl 10.0 3.6
TOC 10 0.2
NOx 200 42
NH3 10.0 0.3
SO2 50 19.8
Dioxins 0.100 0.001

Measurements taken at ENERGOS Averøy plant May 2007 by independent agency, TUV NORD Umweltschutz, and submitted to Norwegian 

Environmental Agency for regulation purposes.  All measurements at 11% Oxygen. Limits are mg/Nm3, except Dioxin / Furans at ng/Nm3. 



 Zakład energii z odpadów Forus - Stavanger 



• IVAR prowadzi gospodarkę odpadai na obszarze  
zamieszkałym przez 275,000  

• Sieć ciepłownicza jest stopniowo rozbudowywana I dostarcza 
ok. 15 MW w sezonie zimowym 

• Długość rurociągów to  40km 
• W latach 90-ych zaczęto prowadzić gospodarkę odpadami w 

taki sposób, by stopniowo redukować składowanie  
• Zakład termicznego przekształcania odpadów ENERGOS 

otworzono w  2002; zakład jest efektem współpracy IVAR ze 
spółką energetyczną Lyse AS 

• W zakładzie przetwarzane są odpady komunalne i komercyjne  
• Godziny eksploatacji > 8,000 od 2008. W zakładzie 

przetwarzanych jest  47,000 t odpadów na rok, zatem więcej 
niż przepustowość przewidziana  na poziomie pa versus 
39,000  

 



Forus – sieć ciepłownicza 

Długość rurociągu - 40km 



Forus – Przepływy masowe (5 ton/godz. 
Planowanej przepustowości) 

Środki chem. do oczyszczania spalin 
381 ton 

ENERGOS 
8,104 godz 

 

El: 
11,663 MWh 

oraz 
En. cieplna: 
42,641 MWh 
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Forus – dostępność i przepływ masy  
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Referencja: Sarpsborg 2, Norwegia 



Referencja: Sarpsborg 2, Norwegia 

 Właściciel:    Hafslund Heat &   
    Infrastructure AS 

 Nabywca pary:  Borregaard Industries 
 Typ zakładu:   Wytwarzanie pary techn. 
 Ilość odpadów:  78,000 t/y MSW/C&I 
 Prdukcja energii:  256 GWh/y 
 Ekwiwalent paliw kopalnych: Ok. 22,000 t/y oleju –  

    oszczęść 50,000 t/r CO2 



Sarpsborg 2 



 
Rozwiązanie na małą skalę dla społeczności 
lokalnej  

• Energos zapewnia: 
– Gminy mają możliwość realizacji strategii lokalnego przetwarzania odpadów 

(zasada bliskości)  

– Rozwiązanie jest uzupełnieniem zintegrowanej gospodarki odpadami i nie 
stanowi konkurencji dla recyklingu  

– Możliwość budowy niskokosztowego zakładu przetwarzania termicznego 
wytwarzającego ciepło do lokalnej sieci ciepłowniczej – zastąpienie paliw 
kopalnych  

– Minimalizację kosztów wstępnego przetwarzania odpadów 

– Małe zaporzebowanie na powierzchnię oraz niska zabudowa – brak dominacji 
architektonicznej  

– System kontroli suchego powietrza  (APC) – brak widzialnego pyłu 

– W UK rozwiązanie klasyfikowane jest jako Zaawansowana Technologia 
Konwersji (ACT) w ramach strategii wdrażania systemów energii odnawialnej.  
Inwestycje wspomagają zielone certyfikaty oraz ustawodawstwo promujące 
energetykę odnawialną.  

 

 

 



 
Sprawdzone rozwiązanie 

• 650,000 godzin doświadczenia eksploatacyjnego potwierdza 
skuteczność procesu gazyfikacji oraz stale niskie emisje.  

• Zakład funkcjonuje przez 7800 – 8000 godzin rocznie  
• Technologia umożliwia elastyczność w zakresie rodzaju 

materiału wsadowego umożliwiając wykorzystanie zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów z zakładów typu mechaniczno 
– biologicznego przekształcania, odpadów komercyjnych oraz 
przemysłowych innych niż niebezpieczne 

• Ostatnio podpisano 2 kontrakty z lokalnymi społecznościami w 
Glasgow oraz Milton Keynes.  

• 9 wiodących banków europejskich przeprowadziło analizę 
wykonalności przedsięwzięć w oparciu o technologię ENERGO, 
które potwierdziły bezpieczeństwo inwestycji.  

 


