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Po zebraniu doświadczeń na temat kogeneracji na dużą i małą skalę, wiele miast i gmin 
opracował, bądź zamierza opracować systemy wykorzystujące mikro-kogenerację. Plany te 
obejmują także integrację i promocję nowych technologii, takich jak ogniwa paliwowe, silniki 
Sterlinga czy też mikroturbiny gazowe. Niedaleko Arnhem, trzyletni test ogniw paliwowych w 
technologii SOFC o mocy 100kWe, wykazał, iż technologia ta jest dobrym i czystym źródłem 
energii na nadchodzące dekady. Cała instalacja pracowała udanie przez ponad 16500 
godzin. 
 
Miasto 
 
Założone przez Rzymian na brzegu Renu, 
miasto Arnhem stało się członkiem Hanzy i 
siedzibą książąt Gueldre. Dziś jest ważnym 
ośrodkiem prowincji Gueldre, liczy około 
140000 mieszkańców, zaś wraz z 
przyległymi terenami – 320000. Pomimo 
typowo kupiecko-handlowego charakteru, 
przyciągnęło także przemysł, głównie 
chemiczny.  
 
Dane klimatyczne:  
Temperatura średnioroczna 8.8°C 
 
Tło projektu 
 
Kogeneracja stanowi istotny element duńskiego systemu zarządzania energią i ograniczania 
skutków emisji gazów cieplarnianych. Program działań na rzecz ochrony środowiska 
opracowany przez firmy zajmujące się dystrybucją energii jest uderzającym przykładem 
„ochotniczej” polityki prowadzonej przez duński rząd w tym sektorze. Jest to unikatowy 
program, ponieważ z jednej strony firmy energetyczne przyjmują na siebie odpowiedzialność 
za ochronę środowiska, promując zarządzanie energią oraz rozwijając czyste źródła energii, 
zaś z drugiej, kogeneracja jest uważana za główny środek przy pomocy którego można 
spełnić założenia programu. Oczekuje się, iż zastosowanie kogeneracji pozwoli na uzyskanie 
około 40% założonego zmniejszenia emisji CO2 w programie. 
 
Udział przedsiębiorstw energetycznych jest z pewnością kluczowym czynikiem w rozwoju 
programu. Generalnie, stosunek duńskich firm wobec kogeneracji jest pozytywny, jest ona 
uważana za interesujące źródło energii elektrycznej. Dotyczy to także stosunku wobec 
konkretnych technologii kogeneracji, takich jak mikro-kogeneracja. Już w 1996 roku kilka 
firm z branży energetycznej stworzyło konsorcjum mające na celu budowę i trzyletnią 
eksploatację pierwszej, testowej instalacji wykorzystującej ogniwa paliwowe w Holandii 
(była to nawet pierwsza instalacja tego typu w Europie). Skarb państwa dostarczył jednynie 
niewielkiej części funduszy. 
 



Doświadczenia Arnhem 
 
Główni gracze 
 
Od stycznia 1998 do grudnia 2000, 
konsorcjum EDB/ELSAM 
przeprowadziło serię testów z 
systemem SOFC (Solid Oxide Fuel 
Cell), o mocy 100kWe, w mieście 
Westervoort/Arnhem. Konsorcjum 
to składa się z duńskich firm 
ENECO, Essen, NUON, 
EnergieNed, oraz ELSAM. Test 
był subsydiowany przez duński 
rząd, poprzez program NOVEM. 
Generator SOFC został 
dostarczony przez amerykańską 
firmę Siemens-Westinghouse 
Power Corporation. 
 
Instalacja testowa w Arnhem 
 
Ogniwa paliwowe dostarczały energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w Duiven i 
Westervoort przez prawie trzy lata. Dane techniczne ogniw są następujące: 
 
Pojemność elektryczna  100kW 
Pojemność cieplna   54kW 
Wydajność elektryczna  47% 
Wydajność całkowita   75% 
Temperatura procesu  1000°C 
Czas rozruchu   14h 
 
Podczas prób przeprowadzono szeroko zakrojony program testowy mający na celu określenie 
wydajności systemu w różnych okolicznościach. Test ten obejmował kilka serii prób 
mających na celu określenie sprawności systemu w konkretnych warunkach, pomiędzy 
próbami zaś system pracował przy nominalnym obciążeniu. Pozwoliło to na zgromadzenie 
dużej ilości cennych doświadczeń na temat operacji i utrzymania systemu. Uzyskane 
informacje dotyczyły np. niezawodności komponentów systemu, m.in. zużycia absorbenta 
siarki, czy też filtrów powietrza. Program testowy obejmował dwie próby mające na celu 
określenie wydajności, emisji i zużycia instalacji. Podczas tych prób, instalacja pracowała w 
stałych, określonych warunkach. Pierwszą serię testów przeprowadzono w październiku 1999, 
ostatnią zaś w listopadzie 2000. Ostatnią próbę przeprowadzono w identycznych warunkach 
jak pierwszą, aby móc otrzymać wiarygodny obraz zużycia instalacji. Podczas testów nie 
ujawniły się żadne oznaki zużycia, wszystkie otrzymane wyniki odpowiadały uzyskanym 
podczas pierwszego testu. 
 
Próby zostały zakończone pod koniec roku 2000, kilka tygodni po planowanym zakończeniu 
pierwszej kampanii testowej. Wstępny program testów przygotowany podczas rozruchu 
instalacji był ciągle dostosowywany do uzyskanych doświadczeń i informacji. Adaptacja i 
optymalizacja programu testowego była istotną częścią prób. 



 
Kolejną istotną częścią prac podczas testów była rejestracja wszystkich czynności 
operacyjnych. Było to potrzebne do oceny i analizy nieprzewidzianych wypadków oraz 
dostarczyło użytecznych danych na temat eksploatacji i utrzymania instalacji. 
 
Rezultaty prób 
 
Jednostka SOFC pracowała 
przez ponad 16500 godzin od 
momentu rozruchu w 1998 
roku. Eksploatację przerwano 
w czerwcu 1998 po około 
4000 godzinach pracy w celu 
przesłania jej do dostawcy 
(Siemens-Westinghouse) na 
przegląd i ewentualne 
naprawy. Od marca 1999 
system SOFC działał ze 
zmodyfikowanymi ogniwami 
i utrzymywał stabilną 
operację do końca projektu w 
grudniu 2000, przerwaną 
jedynie na 7 tygodni w 
wyniku awarii systemu 
regulacji mocy.  
 
Podczas pierwszych trzech miesięcy pracy ze zmodyfikowanymi ogniwami wydajność 
elektryczna wzrastała aż do uzyskania stabilnego poziomu. Pomiary dokonane w październiku 
1999 i listopadzie 2000 wykazały, iż sprawność była nadal stabilna przy utrzymaniu 
nominalnych warunków eksploatacji. 
 

 Jedn. Prąd stały Prąd zmienny Ciepło 
Wydajność kW 127 109 64 Lipiec 1999 
Sprawność % 53.5 45.9 26.8 
Wydajność kW 127.4 109.1 65.3 Październik 1999 
Sprawność % 53.6 45.9 27.4 

 
Wydajność elektryczna jest zbliżona do założonej w raporcie projektowym. Różnice w 
wydajności pomiędzy prądem stałym i zmiennym są spowodowane stratami na 
transformatorze, oraz wewnętrznym poborem prądu przez instalację. Sprawność konwertera 
może jednak zostać w przyszłości podwyższona. Nie zaobserwowano zużycia ogniw. 
Wykonane testy wykazały praktyczny brak szkodliwych emisji i bardzo niski poziom hałasu. 
Testy w warunkach nominalnych wykazały, iż optymalną temperaturą procesową byłoby 
1010°C, lecz producent ograniczył maksymalną temperaturę do 985°C. Optymalny punkt 
zużycia paliwa znalazł się na poziomie 85%, co było wartością zbliżoną do punktu 
operacyjnego. 
 



Koszty 
 
Koszt projektu wyniósł ostatecznie 9 mln Euro, z czego 680 tys. Euro uzyskano z NOVEM. 
Wszystkie pozostałe koszty zostały poniesione przez partnerów projektu, nie uzyskano 
funduszy od Komisji Europejskiej. Instalacja SOFC w Westervoort została rozmontowana w 
styczniu 2001 i przetransportowana do Essen, gdzie niemiecka firma energetyczne RWE 
rozpoczyna nowy program testowy. 
 
Podsumowanie i ocena 
 
Po ponad 16500 godzinach 
pracy, instalacja testowa SOFC 
przyczyniła się znacząco do 
komercjalizacji technologii. 
Pomimo, iż niektóre aspekty 
wciąż wymagają rozwinięcia, 
testy wykazały, iż technologia 
SOFC jest bardzo obiecująca w 
polu produkcji czystej i wydajnej 
energii. Mimo to, w celu 
osiągnięcia sukcesu 
komercyjnego niezbędne jest 
znaczące obniżenie kosztów. 
Kampanie testowe wykazały, iż 
wydajność instalacji SOFC 
odpowiada wartościom założony
instalacji nie zależy od cykli termicznych i sporadycznego zanieczyszczenia siarką. Ogniwo 
paliwowe nie wykazywało oznak zużycia aż do końca testów. Dzięki stabilnej operacji przy 
nominalnym obciążeniu instalacja dowiodła niezawodności tego typu systemów. Jedyne 
przerwy w operacji były bądź wywoływane celowo, bądź powodowane drobnymi awariami 
oprogramowania lub innych elementów instalacji, samo ogniwo pracowało bez zarzutu. 
Zalecane jest stosowanie przy nominalnym obciążeniu.  
 

m w projekcie. Dodatkowo wykazano, iż sprawność 

 
Dalsze informacje: 
 

 

 



 
Niniejszy opis został przetłumaczony w ramach Projektu RUSE, wspieranego przez 
Komisję Europejską (DG REGIO, Program Wspólnotowy „INTERREG IIIC West Zone”, 
RUSE 2W0057N), jako fragment Programu INTERREG IIIC. 
 


	Arnhem PL.pdf
	Technologie
	Arnhem
	Miasto
	Tło projektu
	Doświadczenia Arnhem
	Główni gracze
	Instalacja testowa w Arnhem
	Rezultaty prób
	Wydajność

	Koszty
	Podsumowanie i ocena
	Dalsze informacje:






