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Energia elektryczna i termiczna zawarta w LNG

CENA ZA 1000 Nm3 CH4  ok. 151 USD*
SKROPLENIE 1000 Nm3 CH4  ok. 129 USD* 

KOSZT SKROPLENIA  Ok 40% CENY LNG

KOSZT SKROPLENIA 5,5 mld Nm3 
 2 486137500 PLN

ODBIORCA ZAPŁACI W TARYFIE ZA GAZ

Zmiana stanu skupienia 
Gaz  Ciecz

LNG
Skroplony gaz ziemny (ang. Liquefied
natural gas)  temp. koło -163 °C

1 Mg LNG  ok 0,5 MWhel

1m3 LNG   ok 630 Nm3 CH4

01

02

03

04

KOSZTY POZYSKANIA LNG

(*Energy Information Administration (EIA) 05-08-17r. 

cena spot gaz Henry Hub (wg. DOE))

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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Energia elektryczna i termiczna zawarta w LNG

zmiana stanu skupienia LNG z cieczy do postaci gazowej - pod wpływem dostarczonego ciepła.

300% Growth
Lorem ipsum dolor sit

LNG

• DO PODGRZANIA LNG 
DO -20 oC  - 0,24 MWh/Mg

• TERMINAL ŚWINOUJŚCIE      
• SPALENIE OK 2% LNG

• ODBIORCA ZAPŁACI W TARYFIE ZA GAZ      
OK. 3 MLD PLN

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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Technologie regazyfikacji LNG

(CAŁKOWITA UTRATA ENERGII CHŁODU DO ŚRODOWISKA)  !

0201 03 04
AAV

(ambient air vaporizers) 

- wymienniki czerpią 
ciepło z powietrza

ORV
(open rack vaporizers) 

- wymienniki ogrzewane 
wodą morską. Woda 
spływa grawitacyjnie i 
ogrzewa płynący wokół 
paneli LNG

SCV 
(submerged combustion
vaporizers)

- wymienniki 
wykorzystują gazy 
spalinowe z palnika 
do ogrzania wody.

- Emisja CO2

Koszty regazyfikacji  (straconej energii !)  odbiorca gazu ponosi w taryfie za gaz

STV 
(shell and tube vaporizers) 

- wymienniki   
wykorzystują ciepło z 
ukł. wydechowego 
turbin gazowych.
- Emisja CO2
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Odzysk energii elektrycznej i termicznej (ok -163 OC) 
(łącznie zwanych „energia chłodu” )

01

Odzysk energii 
elektrycznej (ORC)

02 03

Mrożenie żywności Energetyka:
Krioseparacja CO2

Negishi Terminal

4 400 kW , 

Himeji Terminal

( Japonia - Osaka)
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*(koszt ok 7 MLN /MW) 

POTENCJAŁ  ENERGII  CHŁODU

Regazyfikacja LNG
(potencjał 5,5 mld m3)

UTRATA ENERGII

„DARMOWA ENERGIA”

spalenie ok. 2 % 
objętości LNG

(Technologia SCV)

ELEKTROWNIA  450 MW 
INWESTYCJA ok. 3,0 mld zł

*

terminal
koszt skroplenia LNG – 2,4 mld PLN

odbiorca LNG zapłaci w taryfie ok 3,0 mld PLN

GOSPODARKA KRA JU – UTRACONE KORZYŚCI  ok 4,5 MLD PLN/ ROK 

MROŻENIE 6,8 MLN TON 
OWOCÓW, MIĘSA, INNE

ok  96 tyś MWhe

104 mln Nm3 gazu

WARTOŚĆ ENERGII – ok 1,5 mld zł /rok

EMISJA CO2 - ok 550 mln zł /rok

przedsiębiorcy
potencjalny koszt ok 1,5 mld PLN 

Energia chłodu  =  utrata do środowiska
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DOSTAWCY TECHNOLOGII REGAZYFIKACJI LNG

LITGAS 
(LNG z Kłajpedy)

BARTER

PGNiG / PSG - PESO

(Pisz, Ełk, Suwałki, Olecko)

Gas Engineering

PSG 
Mieroszów/Świętoszów

SUWAŁKI

DUON Blue gas CHEMET
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Dziś  - STOIMY PRZED WYBOREM… 

Produkcja energii 
elektrycznej znacznie 
obciąża środowisko

Czy stać nas na utratę 
tak drogo zakupionej 
energii chłodu? 

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


TBRC
Technologia odzysku 

energii elektrycznej i energii termicznej (chłodu)
w procesie regazyfikacji LNG

(ang. Totally Browsed Rankine Cycle)

TBRC Tech



Clean World Energy 
Systems Sp. z o. o.

10

Autorzy  i  przygotowanie  projektu 

Mgr inż. Tadeusz Bąk

Mgr inż. Rafał Chmielewski

Mgr inż. Marek Gościcki

Inwat Sp. z o. o.

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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Technologia TBRC  =  pełny odzysk 
energii elektrycznej i energii termicznej  (-163 

o
C)  

łącznie zwanych „energią chłodu”

- specjalnie zaprojektowany system wymienników ciepła z instalacją produkcji energii 
elektrycznej i termicznej. 

- instalacja zasilana ciepłem z lokalnych instalacji jak: 
zamrażalnie, zakłady liofilizacji, mleczarnie, piekarnie, przetwórstwo mięsne. 

- pełne wykorzystanie „energii chłodu”  
(najczystszej formy energii elektrycznej i termicznej)                          

zgromadzonej w LNG - bez emisji CO2 do środowiska.  

TBRC
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TBRC - polska technologia chroniona w międzynarodowej procedurze PCT

Technologia TBRC  =  pełny odzysk 
energii elektrycznej i energii termicznej  (-163 

o
C) 

TBRC –
orientacyjny schemat działania
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Krok 4
Komercjalizacja  
„Energii chłodu”

Krok 3
Odzysk energii termicznej 

- chłód (-163 °C)

Krok 2
Odzysk energii 

elektrycznej.

Krok 1
Wymienniki 
ciśnieniowe.

• Zmiana stanu 
skupienia LNG z 
cieczy na formę 
gazową

• (Odbiór części 
energii termicznej)

• Odbiór energii 
termicznej 

• Zamiana ciśnienia 
gazu na energię 
mechaniczną

• (Odbiór energii 
elektrycznej i 
części termicznej)

• Komercyjne 
wykorzystanie
energii chłodu

Technologia TBRC  =  pełny odzysk 
energii elektrycznej i energii termicznej  (-163 

o
C) 
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Porównanie technologii regazyfikacji LNG
w zakresie odbioru „energii chłodu”

Odzysk energii
chłodu

Odzysk energii 
elektrycznej

AAV 0 0

STV oraz SCV 0 0

ORV 0 0

TBRC

Technologia TBRC  - umożliwia pełen odzysk energii elektrycznej i termicznej
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Energetyka
(obiegi chłodnicze,
tłocznie gazu,
wymrażanie CO2 i NH3)

Kriorecykling 
elastomerów

Mrożenie i liofilizacja

Turystyka narciarska
Wykorzystanie użytecznego
chłodu odpadowego do 
utrzymania stoku narciarskiego

TBRC - zastosowania
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Zaawansowana technologicznie metoda utrwalania żywności poprzez 
wymrażanie i sublimację wody z produktu.

Skomercjalizowanie „darmowej” energii chłodu przy udziale technologii 
TBRC pozwoli na:

• Stały wzrost rynku krajowego i w eksporcie na wysoko przetworzone 
artykuły spożywcze.

• Przetworzenie wszelkich rodzajów żywności zawierających wodę –
np. owoce, warzywa, mięso, mleko, zioła, grzyby.

LIOFILIZACJA 
Możliwość wykorzystania darmowej energii elektrycznej i termicznej (chłód) z regazyfikacji LNG

Liofilizacja - technologia  pozwalająca zmienić  rynek produktów rolnych z surowcowego na wysoce 
przetworzony i niezwykle konkurencyjny dla  porównywalnych produktów  z importu. 
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Energetyka
• obiegi chłodnicze
• tłocznie gazu
• wymrażanie CO2
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KRIORECYKLING   GUMY

Chłód z regazyfikacji LNG w technologii TBRC może być wykorzystywany do zamrażania odpadów gumowych  
– np. opon – które następnie zostają mechanicznie skruszone. Dotychczasowe technologie wymagają 
dostarczenia znacznej ilości energii, co oznacza wzrost kosztów działalności i emisji CO2. 
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TURYSTYKA NARCIARSKA

DUBAJ       
30 t śniegu – dzienna produkcja

HAMBURG
Roczny koszt chłodu – 5 mln EUR

Temp. -3 OC,  
grubość śniegu- 60cm

Technologia TBRC pozwala odzyskać energię chłodu do produkcji śniegu i energii elektrycznej. Zlokalizowanie 
stacji regazyfikacji w pobliżu ośrodka narciarskiego pozwoli znacznie ograniczyć koszty jego całorocznej 
eksploatacji. 
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przykład 1 - STACJA REGAZYFIKACJI LNG –TBRC  (dzierżawa)
PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY GAZ I ENERGIĘ CHŁODU 

WYNAJEM
Stacji regazyfikacji LNG

( 58 ton LNG / 24 h)

• DOSTAWA  LNG

• REGAZYFIKACJA LNG

• DOSTAWA ENERGII CHŁODU 
Z UPUSTEM 20% OD 
CEN RYNKOWYCH 

• Dla instalacji mrożenia 36 000 ton owoców/ rok (3 000 ton/m-c)

• Inwestycja ok 11 mln zł  (stacja TBRC)

• Wartość rynkowa dostarczonej energii chłodu do zakładu przetwórczego –
ok 6 000 000 zł

• Atrakcyjność biznesowa dla odbiorcy energii chłodu – 1 200 000 zł

• Atrakcyjność biznesowa dla dostawcy stacji regazyfikacji LNG 4 800 000 zł

• W pełni zautomatyzowana stacja - zatrudnienie – 7 osób 

• Samorząd: podatki, zatrudnienie, aktywizacja przedsiębiorczości 

• Stacja tankowania LNG

Całość „darmowej” energii chłodu 
tylko z regazyfikacji LNG

*wyliczenia PGNiG 
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przykład 2 - ZAKŁAD LIOFILIZACJI Z TECHNOLOGIĄ TBRC
teren samorządu  okolic Grójca (*) - grupa producencka

Regazyfikacja LNG
( 11 ton LNG / 24 h
1 samochód / 2 dni)

Dostawa LNG

Przetwórnia
rolno – spożywcza

Zamrażalnia
i

liofilizacja

• Mrożenie 4 000 ton owoców i warzyw / rok

• Produkcja 400 ton liofilizatów 

• Inwestycja 60 mln zł  (stacja TBRC + zakład liofilizacji)

• IRR 36%

• Atrakcyjność biznesowa – gwarancja finansowania: BGK, ARP, PFR

• Bezpośrednie zatrudnienie – 40 osób 

• Zatrudnienie w zakładach towarzyszących – ok 60 osób

• Samorząd: podatki, zatrudnienie, aktywizacja przedsiębiorczości 

• Stacja tankowania LNG

Całość „darmowej” energii chłodu 
tylko z regazyfikacji LNG

*wyliczenia PGNiG 
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WYSPOWE STACJE REGAZYFIKACJI TBRC
Zalety

2
Wymierne korzyści z zastosowania
energii chłodu w przetwórstwie rolno 
spożywczym i energetyce

4
Konkurencyjność polskich wysoko 
przetworzonych produktów na 
rynkach UE

5
Niższe obciążenie sieci 
elektroenergetycznych
Przewóz zmagazynowanej w LNG energii 
chłodu w miejsce zużycia

3Przeorientowanie polskiego rolnictwa 
z modelu surowcowego na model  
produktów wysoko przetworzonych

1
Synergia programu gazyfikacji kraju 
z wyzwalaniem lokalnej przedsiębiorczości

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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WYSPOWE STACJE REGAZYFIKACJI TBRC
Zalety

2 Pełen odzysk energii 
elektrycznej i termicznej (chłód)

Brak emisji

4 Kołowy transport LNG jest 
tańszy od przesyłu gazu 
rurociągami - nie obciąża 
systemu rurociągowego

Transport kołowy

5Gaz-System SA uniknięcie 
kosztów spalania metanu i opłat 

środowiskowych w Świnoujściu

Środowisko

3Obniżenie taryf za 
regazyfikację LNG

Korzyść społeczna

1Najbardziej efektywny magazyn 
czystej postaci energii 

elektrycznej i termicznej

LNG

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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Potencjalni konsorcjanci przedsięwzięcia  TBRC

Samorząd terytorialny
Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości

Dostawca koncepcji i technologii

Spółka gazowa
Dostawa i regazyfikacja LNG

PRZEDSIĘBIORCY
Komercjalizacja energii chłodu

TBRC Tech 

Dyrektywa UE Gospodarka obiegów zamkniętych  =  nie tracimy  energii
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Wzrost wpływów 
PIT i CIT

Nowe miejsca pracy
Handel,Hotelarstwo    

Przetwórstwo spoż.  inne

Całoroczna 
turystyka zimowa

Atrakcyjność dla 
inwestorów

Wzrost znaczenia w         
regionie

Sieć stacji 
tankowania LNG

Gazyfikacja
kraju

Technologia TBRC  =  pełny odzysk energii elektrycznej i termicznej 

korzyści dla samorządu 



TBRC Tech Sp. z o. o.

e-mail: biuro@tbrc.pl
tel.: +48 609 305 503

ZAPRASZAMY   DO  WSPÓLNEGO WDROŻENIA 

TECHNOLOGII TBRC

Polskie Towarzystwo Gospodarcze


