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Energetyka

C-GEN 
Zeroemisyjna elektrownia 

węglowa z niskokosztową

produkcją mocznika

Mineralizacja

(zgazowanie) odpadów

Konwersja odpadów do 

postaci energii termicznej 

i elektrycznej

Gazownictwo

TBRC
Wyspowa regazyfikacja 

ciekłego gazu ziemnego z 

odzyskiem chłodu i energii 

elektrycznej

Automotive

AIRGINE

Układ napędowy do 

pojazdów zasilany 

sprężonym powietrzem

lean

orld

nergy

ystems 

sp. z o. o.

• Założona w 2015

• Spółka technologiczna

• Autorzy kilkunastu 

wdrożonych  patentów:



Transformacja gospodarki do monizmu elektrycznego OZE 
to szansa? czy utopia?

Silnik => technologia przełomowa

Transformacja komunikacji / przemysłu

Układ scalony => technologia przełomu

Transformacja łączność bezprzewodowa

Wind i PV - technologie przełomu

Transformacja do monizmu elektrycznego OZE

TO NIE SZANSA, TO NIE UTOPIA, TO SIĘ DZIEJE DZIĘKI TECHNOLOGIOM PRZEŁOMOWYM 

NOKIA



Kierunki transformacji gospodarki do monizmu elektrycznego OZE 
-otoczenie naszego bytowania-

Lexus LS 400 => integracja szeregu najlepszych sprawdzonych światowych technologii

Japonia wyszła na  światowego lidera w motoryzacji

Nokia 7650 – pierwszy telefon fińskiego producenta, integracja szeregu najlepszych 

sprawdzonych światowych technologii MMS, GPRS, Symbian, HSCSD,…. 

Finlandia stała się liderem zmian i postępu w telekomunikacji

i-Phone- Steve Jobs 09_01_2007r Integracja kilku najlepszych i sprawdzonych technologii

szef Microsoftu - Steve Ballmer - wyśmiał istotę iPhone’a – „urządzenie” nie może pracować

Apple lider światowego biznesu i postępu w IT

SOLARIS Urbino 12 1999 r. integracja szeregu najlepszych sprawdzonych światowych 

technologii eksperci rynku automotive nie dawali szans na powodzenie autobusu „składaka”

SOLARIS wychodzi na światowego lidera w produkcji autobusów

Multitechnologia przełomu => integracja szeregu najlepszych sprawdzonych technologii
zeroemisyjna elektrownia, przemysłowe magazynowanie en. el. produkcja związków 
azotowych (mocznika), zero smogu,  tania energia elektryczna

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

C-GEN
COP24



Produkcja 
mocznika

(CH4N2O)

C-GEN
Technologia obiegu zamkniętego

COP24

Uprawy rolne

Produkcja 
wodoru i tlenu
(elektroliza)Mineralizacja (zgazowanie)

Metanizacja
(produkcja metanu, 
metanolu)

Skraplanie 
LNG
(magazynowanie 
energii elektrycznej)

Produkcja 
energii 
elektrycznej

Produkcja ciepła

LNG

CH4

CH4N2O

CEL   Tworzyć programy oszczędnościowe, samowystarczalność energetyczna
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Mocznik

1 t WĘGLA = 3 t MOCZNIKA 

Produkt uboczny 

technologii C-GEN

H2O
H2O

H2O
H2O H2O

Obieg CO2 i O2
C-GEN  circular 
economy

TECHNOLOGIA  C - GEN 50 MW 

MOCZNIK - PRODUKCJA/rok [t] 315 000    

POTENCJAŁ REDUKCJI CO2 [t] 252 000    

CHŁONNOŚĆ UPRAW - CO2 [t] 11 000 000    

EMISJA UPRAW - O2 [t] 7 875 000    

WARTOŚĆ CO2 (30PLN/t) [PLN] 338 310 000    

POTENCJAŁ UNIKNIĘTEJ EMISJI 

CO2[t] 11 000 000

POLSKA - ŁĄCZNA EMISJA W EKWIWALENCIE 

CO2  (SEKTORÓW OBJĘTYCH EU ETS) W 2016 R.      

(*KOBIZE)
198,05 mln ton

MOC ELEKTROWNI  WĘGLOWYCH 

ODPOWIADAJĄCYCH UNIKNIĘTEJ EMISJI  C-GEN

[GW]
2 GW
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C-GEN   Efekty środowiskowe
wykorzystania mocznika uzyskanego z instalacji C-GEN 

Efekt dla 3 ton mocznika

Słoma kukurydziana Wierzba energetyczna

Emisja O2 119 ton / rok

Uzysk „C” w biomasie * 44 ton / rok

Absorpcja CO2 517 ton / rok

Emisja O2 376 ton / rok

Uzysk „C” w biomasie* 141 ton / rok

Absorpcja CO2                   163 ton / rok

* - sucha masa

Budowa nowej energetyki oznacza dodatkowo wyjście na silne powiązania z rolnictwem  (rolnictwo energetyczne), 
przemysłem oraz z całą gospodarką obiegu zamkniętego. 



Produkcja 
mocznika

(CH4N2O)

C-GEN
Technologia obiegu zamkniętego

Uprawy rolne

Produkcja 
wodoru i tlenu
(elektroliza)Mineralizacja (zgazowanie)

Metanizacja
(produkcja metanu, 
metanolu)

Skraplanie 
LNG
(magazynowanie 
energii elektrycznej)

Produkcja 
energii 
elektrycznej

Produkcja energii 
termicznej

LNG

CH4

CH4N2O
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Problemy gospodarki odpadami

PROBLEMY 
GOSPODAR

KI
ODPADAMI

Wpływ środowisk naukowych  i koncernów zagranicznych

na politykę budowy spalarni

Wzrost cen odpadów i 

cen energii 

Wyłączna rola spalarni w 

przetwórstwie odpadów

WIELKIE MARNOTRAWSTWO 

ENERGII / ZASOBÓW

Coraz ostrzejsze normy emisji 

– wzrost kosztów 

przetwórstwa

Prawne bariery wejścia na rynek Polski 

dla bezemisyjnych i wysokosprawnych  technologii

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

odpowiedź na wyzwania gospodarki odpadami

Wszystkie rodzaje 
odpadów 
organicznych 
w jednym procesie

Produkcja 
energii cieplnej 

i elektrycznej

Bezsmogowa
gospodarka odpadami
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Mineralizacja – czysta technologia  [1] 

(dane dla samorządu o przerobie 30 000 Mg odpadów -18MJ/kg)

.

Zaopatrzenie samorządu 

w wodór do samochodów 

elektrycznych

Brak smogu (PM)

Dezodoryzacja gazów

Brak dioksyn, furanów oraz śladowa 

emisja CO i związków organicznych

(TOC* <0,5%)

Śladowa emisja

szkodliwych substancji

Niższe rachunki za energię 

cieplną (ok. 23 zł/GJ) 

i elektryczną (ok. 150 

zł/MWh)  dla społeczeństwa

Niższe rachunki za odpady dla 

mieszkańców

(cena 1 tony odpadów ok. 250 zł)

IRR >20%

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
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MINERALIZACJA – czysta i tania
technologia dla Warszawy [2] 

.

Odpady to paliwo

społeczeństwa Warszawy

STOP SPALANIU

Cena ciepła ok. 60 zł/GJ

PGNiG Termika S.A. 

Cena ciepła 28,94 

zł/GJ

Niższe rachunki za odpady 

1 Mg odpadów ok. 200 zł

50% redukcja ceny dla 

mieszkańców

PRZETARG NA DOSTAWĘ 

ENERGII

Kotłownie Veolia Energia Warszawa

MINERALIZACJA

Cena ciepła ok. 19 zł/GJ
i en. el. (ok. 150 zł/MWh)

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
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Budowa nowej (technologicznie) energetyki oznacza transformację do monizmu 
elektrycznego OZE, który cechuje się fundamentalnie wyższą (wielokrotnie) 

efektywnością termodynamiczną i ekonomiczną, w porównaniu z energetyką paliw 
kopalnych WEK

C-GEN nie niesie ryzyk rozszerzenia strefy wykluczenia, wręcz wychodzi naprzeciwko 
oczekiwaniom społeczeństwa tak w wymiarze ekonomicznym jak i środowiskowym

Stanowi historyczną szansę możliwą do wykorzystania w interesie całej gospodarki

odpady  cenne zasoby  tania energia dla Warszawy, czyste środowisko

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
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GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO  WARSZAWY 
NA TRAJEKTORII TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ WARSZAWY 

DO MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050

INTEGRACJA 
ZASOBÓW – SUBSTRATÓW

• RDF
• PRE – RDF
• MSW
• OSADY ŚCIEKOWE
• ŻYWNOŚĆ
• BIOMASA
• INNE ORGANICZNE

TECHNOLGIA

MINERALIZACJA
(Proces

katalitycznego 

utleniania)

Technologia 

przełomowa

Do         

MIEJSCE

CZAJKA
Przygotowana 
infrastruktura

SPALARNIA „T”
Przygotowana
Infrastruktura

KORZYŚCI

• 2-3 KROTNA OBNIŻKA CEN ZA 
ODPADY I ZA CIEPŁO DLA 
MIESZKAŃCÓW WA-WY

• BRAK SMOGU
• BRAK ODORÓW
• BRAK EMISJI DIOXYN, 

FURANÓW, NOx
• NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE

(ok. 40% kosztów spalarni)
• SZYBKA REALIZACJA

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
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https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
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Rodzaje odpadów możliwych do utylizacji (mineralizacji)

Każdy odpad 

organiczny
może stać się paliwem dla 

procesu mineralizacji
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5 lat
Czas zwrotu z 

inwestycji

27 mln zł
Inwestycja w jeden 

zakład mineralizacji
(30 000 ton odpadów / rocznie)
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Instalacja do utylizacji odpadów o charakterze organicznym 
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Odpady = Paliwo w procesie mineralizacji
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Paliwo w procesie mineralizacji

Pre RDF    zmieszany z         osadami ściekowymi
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GOTEC ONDULINE

ERSI POLAND
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RAFINERIA JASŁO VOLVO
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Zespół

Tadeusz Bąk 
Prezes zarządu i 
patent-holder

Marek Gościcki
Wiceprezes zarządu i 
patent-holder

Radek Wojak
Dyrektor ds. rozwoju

Wojciech Rostalski
Dyrektor ds. korporacyjnych

Jarosław Korczak
Gas Engineering Sp. z 
o.o.
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Zapraszamy do kontaktu.

Clean World Energy 
Systems sp. z o. o.

Gas Engineering sp. z o. 
o.

Ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 

00-613 Warszawa

505-123-084

515-939-894

www.cwes.pl

ul. Siemianowicka 98 

41-902 Bytom

+48 605 030 188

www.gasen.pl
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Zalety instalacji

Mineralizacja

Ekonomiczne

Środowiskowe

Techniczne

Wysoka wytrzymałość instalacji

Przenośna konstrukcja

Proces zgodny z normami EU i BHP

Ograniczona szkodliwość dla mieszkańców i pracowników

Korzystna dla środowiska (likwidacja śmieci)

Czyste powietrze (brak smogu)

Niskie koszty inwestycyjne (2-3 razy niższe niż spalarnia)

Niskie koszty eksploatacyjne

Niskie koszty przerobu odpadów na energię 
elektryczną i termiczną

Wielokrotnie niższe opłaty za odpady i ciepło dla mieszkańców

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

