
 
 

 

Lista projektów w tematyce - SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ 

L.p. Tytuł i Kierownik Projektu Opis 

1. 

Energooszczędna, ekologiczna klimatyzacja zasilana 

energią słoneczną 

 

Dr Inż. Wojciech Mazurek 

1). Krótki opis projektu. W ramach systemu energetyki 

rozproszonej budynki biurowe i użyteczności  

publicznej mogą zostać wyposażone we własne 

systemy kogeneracyjne i  trigeneracyjne. Energia 

słoneczna może być pozyskiwana za pomocą  

kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych. 

Następnie może być  wykorzystana do zasilania 

klimatyzacji budynku, przygotowywania ciepłej  wody 

użytkowej lub użyta do zasilania odbiorników energii 

elektrycznej. 

2). Otrzymane rezultaty. Zbudowano prototypowy 

system składający się z kolektorów słonecznych  

zasilających absorpcyjne urządzenie chłodnicze, 

niskotemperaturowy obieg  Clausiusa-Rankine'a oraz 

układ przygotowania ciepłej wody z zasobnikami  

ciepła. Jako wariant alternatywny zbudowano układ 

klimatyzacyjny ze  spreżarkowym agregatem 

chłodniczym zasilanym z paneli fotowoltaicznych.  

Porównano i dokonano oceny rzeczywistych 

parametrów pracy obu systemów. 

3). Kogo potrzebujemy do kontynuacji prac. 

Kontynuacją prac rozpoczętych w tym projekcie mogą 

być zainteresowane  firmy z różnych branż (chłodniczej, 

energetycznej, instalacyjnej),  chcące rozwijać opisaną 

technologię. 

4). Osoba do kontaktu: Jacek Chmielowiec,                

tel. (71) 328-30-61 wew. 305, chmielowiec@iel.wroc.pl  

2. 

 

System połączeń ogniw PV z siecią zasilającą z 

zastosowaniem nowych falowników typu qZ 

 

Dr inż. Krzysztof Tomczuk 

 

1). Krótki opis projektu. Projekt dotyczył opracowania i 

przebadania falowników w topologii qZ zasilanych z 

zestawu paneli fotowoltaicznych. 

2). Otrzymane rezultaty. Opracowano następujące 

urządzenia: 

• Trójfazowy falownik qZ o mocy 3 kW 

przeznaczonego do oddawania energii do 

systemu energetycznego, 

• Jednofazowy falownik qZ o mocy 3 kW 

współpracującego z akumulatorowym 

zasobnikiem energii, przeznaczonego do 

zasilania odbiorników energii elektrycznej 

wszędzie tam, gdzie brak jest publicznej sieci 

energetycznej,   

• Zasobnika akumulatorowego o napięciu 

240 VDC i pojemności 13,2 kWh. 

Do zasilania opracowanych modeli 

laboratoryjnych przekształtników oraz zasobnika 



 
 

 

akumulatorowego zainstalowano zestaw paneli 

fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 

PMAX=4,2 kW wraz z rozdzielnicą elektryczną oraz 

zabezpieczeniami. Opracowano następujące 

algorytmy sterowania opracowanymi 

urządzeniami: 

• Algorytm synchronizacji trójfazowego                     

qZ-falownika, z siecią energetyczną 

umożliwiającą oddawanie energii 

wyprodukowanej w panelach fotowoltaicznych 

do publicznej sieci energetycznej.  

• Algorytm MPPT (Maximum Power Point 

Tracking) dla trójfazowego qZ-falownika 

utrzymujący największą możliwą moc dostępną 

z fotoogniw. 

• Algorytm sterowania jednofazowym                        

qZ-falownikiem umożliwiający stabilizację 

wartości napięcia wyjściowego o częstotliwości 

50Hz i napięciu 230 VAC, w zależności oz zmian 

obciążenia oraz napięcia zasobnika 

akumulatorowego. 

• Algorytm sterowania akumulatorowym 

zasobnikiem energii, umożliwiający ładowanie 

poszczególnych akumulatorów w trybie (stały 

prąd-stałe napięcie) oraz implementacja 

algorytmu MPPT na potrzeby układu 

ładowania.  

 

Kontakt: Zakład Przekształtników Mocy,  

email: npm@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-380 

3. 

 

Nowatorska elektrownia rzeczna o niskich nakładach 

inwestycyjnych z turbiną ślimakową 

 

Dr inż. Konrad Dąbała 

 

Instytut Elektrotechniki oraz Centrum 

Techniki Okrętowej realizowały projekt rozwojowy 

dotyczący elektrowni rzecznej z turbiną 

ślimakową. W ramach projektu opracowano 

koncepcje, zaprojektowano, wykonano modele i 

przebadano zarówno w laboratorium jak i w 

warunkach naturalnych na rzece różne elementy 

elektrowni rzecznej: 

- elektryczne:  

- trzy typy prądnic synchronicznych 

niskonapięciowych niskoobrotowych z 

magnesami trwałymi o mocach 200 W, 

500 W, 1000 W, o prędkości obrotowej 

100 obr/min i napięciu 3×50 V; 

- sprzęg sieciowy, do którego można 

podłączyć do 8 prądnic pracujących 



 
 

 

równolegle o mocy łącznej 5000 W, 

umożliwiający zwrot wytworzonej w 

prądnicach energii do sieci; 

 

- mechaniczne: 

-  turbiny ślimakowe swobodnie pływające o 

optymalnych parametrach - średnice 0,5 m i 

1,0 m; 

- układ przeniesienia mocy z turbiny na 

prądnicę. 

 

Jednym z ostatnich zadań projektu były badania 

kompletnej elektrowni na rzece. Próby te 

przeprowadzono na rzece Wkrze w miejscowości 

Popielżyn-Zawady k/Nasielska. 

4. 

 

Wind energy In the Baltic Sea Region 2 - the Upgrade. 

 

Dr inż. Stanisław Abramik 

 

Strona projektu 

http://www.windenergy-in-the-bsr.net/ 

email: instytut@iel.gda.pl    

Tel.: +48 (58) 3431291, +48 (58) 7613150, 

5. 

 

Dostawa repozytorium wiedzy i dokumentacji 

techniczno-ruchowej systemów geotermalnych i 

pomp ciepła, biogazowni, elektrowni wodnych i 

wiatrowych wraz z oprogramowaniem 

 

Dr inż. Stefan Wójtowicz 

Mgr Katarzyna Biernat 

 

Kontakt: Instytut Elektrotechniki  

email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-205 

6. 
Studium Wykonalności zadania inwestycyjnego 

Dr inż. Wojciech Bartosz Mazurek 

W ramach projektu wykonano analizę techniczną  

doboru wielkości paneli fotowoltaicznych i magazynu 

energii do współpracy z elektrownią wiatrową. 

Opracowano schemat techniczny zespołu elektrowni 

kombinowanej. 

Osoba do kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak,                 

email: pasciak@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 203 

 

 


