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Finansowanie projektu
Realizację projektu umożliwiło wsparcie
ze środków instrumentu finansowego Life+
oraz środków NFOŚiGW.

Program Life+
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym
Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie
na współfinansowaniu projektów w dziedzinie
ochrony środowiska. Jego głównym celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego
prawa ochrony środowiska, realizacja polityki
ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja
nowych rozwiązań dla problemów dotyczących
ochrony środowiska.

Mobilna linia demonstracyjna
do produkcji energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł
– zmikronizowanej biomasy

NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z Wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania
ochrony środowiska. Współfinansuje realizację
projektu DIM-WASTE.

IMBiGS
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą. Przedmiotem działania Instytutu
jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu,
budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką
odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem
nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej.
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Więcej informacji:
www.life-moreenergy.eu
Instytut
Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel.: +48 22 847 53 68
fax: +48 22 843 59 81
moreenergy@imbigs.pl
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Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Tym samym nie trzeba sto-

Dzięki wykorzystaniu technologii mikronizacji

jest jednym z najważniejszych kierunków polityki

sować żadnych katalizato-

pozwalającej doprowadzić słomę do stanu paliwa

energetycznej Unii Europejskiej.

rów, ani też nie powstają

gazowego, projekt ma na celu zademonstrowanie,

żadne produkty uboczne.

iż możliwa jest produkcja energii elektrycznej dla

Wśród wykorzystywanych w UE odnawialnych źródeł
energii biomasa odgrywa jedną z kluczowych ról.
Celem projektu MORE ENERGY jest budowa
demonstracyjnej mobilnej linii technologicznej do
produkcji energii elektrycznej z biomasy odpadowej.
W budowanej w ramach projektu linii surowcem do
paliwa ze zmikronizowanej biomasy słomy zbożowej
będzie słoma szara – produkt przerobu rolnego, którego
niezagospodarowana ilość w krajach Europy przekracza
50 milionów ton rocznie.

W związku z tym produkt
wyjściowy posiada iden-

Technologia ta wpisuje się w założenia energetyki

ilościowy jak materiał pod-

rozproszonej, polegającej na budowaniu małych

dany rozdrobnieniu.

jednostek wytwórczych na terenie całego kraju.

Innowacyjność linii polega na zestawieniu zespołu
do mikronizacji z zespołem
turbiny, co pozwoli na bezpośrednią, w ramach jednej
linii, przemianę biomasy na

zrealizowana zostanie w minimalnej skali, pozwalającej

energię elektryczną.

się, iż moduły przyjęcia oraz wstępnego przygotowania
surowca pozwolą na przetwarzanie 2 ton surowca na
godzinę, zaś dostosowana do tych wielkości turbina
dostosowana będzie mieć moc 2 MW (będzie to turbina
najmniejsza ze znanych na rynku, przerobiona z turbiny
lotniczej).
Wykorzystany w ramach projektu proces mikronizacji

lokalnych zasobów odnawialnej biomasy.

tyczny skład jakościowo-

Linia demonstracyjna, będąca przedmiotem projektu
na wdrożenie tego rozwiązania w gospodarce. Planuje

małych lokalnych społeczności, z wykorzystaniem

Spodziewane efekty
realizacji projektu to:
	zmniejszenie kosztów zakupu energii

elektrycznej,
	zwiększenie przychodów lokalnych

społeczności poprzez sprzedaż biomasy
do lokalnych elektrowni,
	zastąpienie paliw kopalnych źródłami

odnawialnymi,
	ograniczenie konieczności budowy dużych

sieci elektroenergetycznych,
	ograniczenie strat powstałych przy

przesyłaniu energii na duże odległości.

biomasy odpadowej mokrej jest nowatorskim roz
wiązaniem w skali światowej. Sam proces rozdrobnienia
ma charakter fizyczny i w tym czasie nie zachodzą żadne
reakcje chemiczne.
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