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Wyspowe stacje 

regazyfikacji LNG z 

odzyskiem chłodu i 

energii elektrycznej
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Układ napędowy do 

pojazdów zasilany 

sprężonym czynnikiem 

nieenergetycznym

C-GEN Systems 

Sp. z o.o.

• Spółka technologiczna 

• Kontynuacja działalności kilku spółek 

rozwijających technologię Mineralizacji, TBRC i 

AIRGINE 

• Kilkanaście patentów

• Silny zespół naukowy wspierający rozwój 

Spółki

• Doświadczony zespół ds. przygotowania i 

realizacji Inwestycji

• Partnerzy finansowi zapewniający dostęp do 

kapitału na potrzeby realizacji Projektów

• Wieloletnie doświadczenie w pracy z 

Samorządami oraz biznesem prywatnym



Technologie C-GEN Systems sp. z o. o.

MINERALIZACJA 
niskoemisyjna elektrociepłownia działająca w oparciu o proces  MINERALIZACJI i KATALITYCZNEGO UTLENIANIA 

odpadów komunalnych resztkowych (i osadów pościekowych)

odpady komunalne / osady pościekowe / odpady przemysłowe i medyczne

Ciepło

Miejska sieć 

ciepłownicza (ciepła 

woda)                        

i/lub odbiorcy 

przemysłowi (para o 

uzgodnionych 

parametrach) 

Wodór

(opcja)

Produkcja wodoru  w 

procesie elektrolizy

na potrzeby  m.in. 

floty pojazdów 

komunalnych i/lub 

aut osobowych

Energia 

elektryczna

Lokalni odbiorcy 

przemysłowi i 

komunalni 

lub 

energia elektryczna 

wykorzystana do 

produkcji wodoru

Chłód

(opcja)

Lokalny przemysł, 

Data centers, 

Klimatyzacja 

obiektów 

użyteczności 

publicznej, itp.
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Technologie C-GEN Systems sp. z o. o.

MINERALIZACJA 
w drodze do elektroprosumeryzmu

3

• Eliminacja paliw kopalnych a wykorzystanie cennych, lokalnych zasobów endogenicznych-paliwa-, które 
obecnie jest marnotrawione przez samorządy;

• Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem na lokalnym rynku w samorządzie, z wykorzystaniem 
infrastruktury sieciową niskiego i średniego napięcia;

• Produkcja ciepła grzewczego i cwu. z uzyskanej energii elektrycznej a w okresie przejściowym, ciepło do sieci 
ciepłowniczej;

• Produkcja taniego wodoru (paliwa transportowego) na potrzeby lokalnego transportu w samorządach;
• Wyższa efektywność energetyczna w odniesieniu do dotychczasowych rozwiązań;
• Umożliwia przyspieszenie do neutralności klimatycznej (1/2 energii i kosztów na wyprodukowanie tej samej 

ilości energii)
• Pozwoli na autoograniczenie się społeczeństw w rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych.

• Dodatkowe korzyści dla społeczeństwa (niższe koszty funkcjonowania) i środowiska naturalnego (niższe 
emisje), oraz biznesowe w dalszej części prezentacji.



Elektrociepłownie C-GEN – nowy standard w energetyce rozproszonej

▪ Wzorcowy przykład konwersji lokalnej energetyki opartej na paliwach kopalnych na nowoczesne, niskoemisyjne 

źródło czystej energii o obniżonym śladzie węglowym; 

▪ Podstawowe, czyste i bezpieczne źródło dostaw niedrogiego ciepła dla Miasta, które może uzupełnić/zastąpić

istniejące, wyeksploatowane instalacje opalane węglem i/lub gazem ziemnym. 

▪ Znaczące i trwałe obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów i ew. osadów pościekowych. Odpady i osady 

przestają być problemem, a stają się cennym źródłem energii i ciepła dla Mieszkańców i lokalnego przemysłu.;

▪ Możliwość produkcji paliwa wodorowego z uzyskanej energii elektrycznej, w procesie elektrolizy, na potrzeby 

zasilania floty pojazdów komunalnych;

▪ Radykalna poprawa jakości powietrza na terenie Miasta/Gminy, a co za tym idzie poprawa zdrowia i jakości życia 
Mieszkańców; 

▪ Optymalne rozwiązanie dla Klastrów Energii. Pozytywny odbiór społeczny i wsparcie lokalnych władz. Idealna, 

dużo tańsza i lepiej przyjmowana, alternatywa dla rusztowych spalarni odpadów;

▪ C-GEN gwarantuje spełnienie kryteriów ekonomicznych najbardziej wymagających Inwestorów zapewniając 

jednocześnie bardzo atrakcyjne ceny odpadów, ciepła i energii elektrycznej dla Samorządu. W przypadku udziału 

Spółki Komunalnej w Spółce Celowej – Samorząd inkasuje zyski z działalności operacyjnej Zakładu, które może 

przeznaczyć na rozwój lokalny – np. kulturę, edukację, sport.
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▪ Proces niskotemperaturowego zgazowania paliwa zawierającego węgiel organiczny z ograniczonym 

dostępem tlenu;

▪ Znana i dawno potwierdzona technologia pieca czadnicowego. Produktem jest CO oraz związki CxHy

(syngaz). Mineralizacja zachodzi w temperaturze ca 510oC;

▪ Po oczyszczeniu na filtrze wysokotemperaturowym, gaz procesowy będący produktem mineralizacji, 

trafia do modułu katalitycznego, w którym następuje proces utlenienia z wytworzeniem energii 

termalnej w temperaturze ca 630oC;

▪ Energia odzyskiwana jest w wymienniku (kotle) gaz woda lub gaz para i przetworzona na ciepło lub w 

zespole turbo-generacji – na ciepło i energię elektryczną;

▪ W porównaniu do tradycyjnych spalarni rusztowych, proces mineralizacji gwarantuje o   ponad 

50% niższe koszty inwestycyjne (capex), niższe emisje do powietrza, brak dioksyn i furanów, 

brak korozji wysokotemperaturowej i dużo lepszy odbiór społeczny. 

Co to jest MINERALIZACJA ?

Mineralizacja odpadów – C-GEN
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Proces mineralizacji i katalitycznego utleniania gwarantuje bezpieczne i efektywne przetwarzanie 

na energię wszelkiego rodzaju paliwa zawierającego węgiel organiczny, w tym m.in.:

▪ odpady komunalne rezydualne tj. 19 12 12 (resztkowa frakcja nadsitowa, ale również 

resztkowa frakcja podsitowa <80mm po uprzednim dosuszeniu/stabilizacji tlenowej);

▪ wysuszone osady pościekowe (80-95% suchej masy);

▪ biomasa;

▪ odpady przemysłowe – w stanie stałym, płynnym i gazowym.

ODPADY TO CENNE ZASOBY ENERGETYCZNE AKTUALNIE BEZPOWROTNIE TRACONE

Jakie PALIWO ?

Mineralizacja odpadów – C-GEN _ Paliwo  1/3

6



Rodzaje odpadów możliwych do mineralizacji

Każdy odpad organiczny
może stać się paliwem dla procesu 

mineralizacji

preRDF osady pościekowe
komunalne 
zmieszane

biomasa
odpady 

niebezpieczne

osady i muły 
węglowe

Mineralizacja odpadów – C-GEN _ Paliwo  2/3
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Mineralizacja odpadów – C-GEN

Suszarnia osadów

Elektroliza produkcja H2 i O2 

Przygotowanie paliwa 

(sortowanie i rozdrabnianie)

Ciepło dla Miasta

Energia elektryczna                

dla odbiorców lokalnych 9



Zakład C-GEN – optymalna konfiguracja

C-GEN
SUSZARNIA 

OSADÓWWysuszone 

osady ściekowe 

Para wodna 

Entalpia

Turbina

Ciepło nadmiarowe -

para wodna

Paliwo do 

mineralizacji - preRDF

Osady ściekowe 
15 000 –

100 000 

t/r

TRIGENERACJA

Centrum 

logistyczne

Data 

Center
Zakłady 

przemysłowe

Miejska sieć 

ciepłownicza

Elektroliza      

Produkcja wodoru

Miejska sieć 

ciepłownicza

Paliwo 

wodorowe

Ciepło ChłódPrąd

H2
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Mineralizacja C-GEN _ schemat blokowy

1. Pozioma, obrotowa komora reakcyjna 
mineralizacji/zgazowania z systemem 
automatycznego dozowania odpadu i automatycznym 
usuwaniem zmineralizowanych pozostałości;

2. System zasilania w gaz ziemny lub propan–butan jako 
paliwa rozruchowego; 

3. Filtr wysokotemperaturowy dla oczyszczania gazów 
procesowych z pyłów i sadzy;

4. Komory utleniania katalitycznego oczyszczające gazy 
poreakcyjne i konwertujący je do H2O i CO2, 
wydzielające ciepło  poreakcyjne;

5. Wymiennik ciepła (kocioł) mający na celu odzysk 
energii i skierowanie jej w postaci pary do turbo 
zespołu lub bezpośrednio do sieci ciepłowniczej;

6. Filtr adsorpcyjny z systemem auto-regeneracji;

7. Płuczka alkaiczna do oczyszczania pozostałości 
chlorowych i siarkowych przetwarzanych w procesie 
katalitycznym do HCl i H2SO4 ;

8. Filtr końcowy do oczyszczania gazów odlotowych 
oraz z pyłów.

9. System pomiaru emisji;

10.Komin
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Zakłady Mineralizacji C-GEN – wydajności

Elementy Projektu

▪ Elektrociepłownia  Mineralizacji C-GEN działająca w oparciu o paliwo z odpadów rezydualnych i niskotemperaturową 

technologię zgazowania/mineralizacji

▪ Projektowana wydajność i moc Zakładu: 

✓ 20 000 ton odpadów preRDF/osadów na rok: 2,0 – 2,2 MWe  +  5,9 – 8,8* MWt     (szybka ścieżka administracyjna)

✓ 30 000 ton odpadów preRDF/osadów na rok: 3,0 – 3,3 MWe  +  8,2 – 12,3* MWt

✓ 40 000 ton odpadów preRDF/osadów na rok: 4,1 – 4,3 MWe  +  10,9 – 16,4* MWt 

✓ 60 000 ton odpadów preRDF/osadów na rok: 6,1 – 6,4 MWe  +  16,4 – 24,6* MWt

✓ 90 000 ton odpadów preRDF/osadów na rok: 9,1 – 9,6 MWe  +  24,6 – 36,9* MWt

* Produkcja wyłącznie ciepła (kocioł wodny)

▪ Suszarnia niskotemperaturowa (opcja):  10 000 – 40 000 t/r odwodnionych osadów pościekowych

▪ Moduł wytwarzania wodoru w drodze elektrolizy (opcja): 2,0 – 7,5 MWe  =>  351 – 1.316 ton H2 /rok

▪ Wyprowadzenie mocy do lokalnego GPZ lub do lokalnych zakładów przemysłowych

▪ Sieć ciepłownicza, łącząca EC C-GEN z miejską siecią i/lub lokalnymi zakładami przemysłowymi

▪ Inteligentna sieć elektroenergetyczna 15 kV

▪ Instalacje fotowoltaiczne jako uzupełnienie głównego źródła energii C-GEN (opcja)
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Mineralizacja odpadów – C-GEN

C-GEN Systems Spzoo zabezpiecza pełen cykl Projektu i gwarantuje optymalne rozwiązanie dla Samorządu

O&M

Finansowanie 

▪ Zabezpieczenie 
opieki i serwisu 
technicznego

▪ O&M - prowadzenie 
eksploatacji Zakładu 
(opcja) 

Zapewnienie 
kompletnego procesu 
realizacji inwestycji:

▪ Projektowanie

▪ Budowa

▪ Uruchomienie

▪ Szkolenie

▪ Eksploatacja

EPC 

▪ Zabezpieczenie 
pełnej procedury 
administracyjnej i 
biznesowej

▪ Utworzenie 
spółki celowej o 
odpowiedniej 
strukturze 
właścicielskiej

Przygotowanie

▪ Zapewnienie 
technologii dla 
kompletnego 
Zakładu 

▪ Dostosowanie 
parametrów i 
konfiguracji 
Zakładu do 
specyficznych 
potrzeb Samorządu

Know-how

W przypadku inwestycji 
prywatnej –
zabezpieczenie:

▪ Finansowania equity

▪ Finansowania 
dłużnego

W przypadku inwestycji 
własnej Samorządu –
pomoc w uzyskaniu 
finansowania dłużnego
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Mineralizacja C-GEN – zaplecze naukowe, wiarygodni i sprawdzeni dostawcy komponentów 

▪ Spółka C-GEN Systems współpracuje z wiodącymi instytutami naukowymi i wyższymi uczelniami 

technicznymi;

▪ Spółka C-GEN Systems jest integratorem oraz Głównym Projektantem technologii Zakładu 

Mineralizacji;

▪ C-GEN Systems współpracuje wyłącznie z uznanymi na polskim i międzynarodowym rynku, 

producentami urządzeń i systemów oraz firmami budownictwa inżynieryjnego i energetycznego.
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Technologia mineralizacji C-GEN – Referencje

Technologia MINERALIZACJI C-GEN

z katalitycznym utlenieniem gazów poprocesowych

Przykłady instalacji w Polsce
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VOLVO Wrocław 

Clean World Energy Systems Sp. z o. o. - sierpień 2020

Rodzaj paliwa: ciekłe i gazowe odpady poprodukcyjne (rozpuszczalniki i kleje). 
Proces katalitycznego utleniania

Wydajność:  40 000 Nm3/h 
Zamawiający: VOLVO Wrocław

Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 
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MOKATE Sp. z o. o.

Clean World Energy Systems Sp. z o. o. - sierpień 2020

Rodzaj paliwa: odpady poprodukcyjne, stałe
Wydajność:  2,5 tony na dobę   
Zamawiający: Mokate Sp z o. o.

Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 
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MOKATE Sp. z o. o.

Clean World Energy Systems Sp. z o. o. - sierpień 2020

Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 
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ERSI Poland Sp. z o. o.

Clean World Energy Systems Sp. z o. o. - sierpień 2020

Rodzaj paliwa: gazy poprocesowe
Zamawiający: ERSI POLAND Spzoo

Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 

19



KOŁOBRZEG

Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 

Rodzaj paliwa: odpady komunalne 19 12 12 i osady 
ściekowe 19 08 05

Wydajność:  10 ton na dobę   

20



Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 

Przykładowy schemat rozlokowania urządzeń
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Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 

GOTEC ŚWIDNICA ONDULINE
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Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 

RAFINERIA JASŁO
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Mineralizacja – przykładowe instalacje w Polsce 

KRAKÓW – POKAZOWA INSTALACJA MINERALIZACJI
(utylizacja odpadów medycznych)
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Kamienie milowe

Miejscowy Plan 

Zagospodarowania  

Przestrzennego: 

Uzgodnienie

Procedura

środowiskowa

Raport

Oddziaływania

Prawomocna

decyzja

środowiskowa

(Decyzja lokalizacyjna –

w razie braku MPZP)

Warunki przyłączenia 

do miejskiej sieci 

ciepłowniczej

Warunki 

przyłączenia do 

sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej

Warunki

wyprowadzenia

mocy elektrycznej

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej do 

pozw. na budowę

Promesy koncesji 

wytwarzania i 

sprzedaży en. el.

(Aukcja URE     

(opcja)

Pozwolenie na

budowę

Uruchomienie eksploatacji komercyjnej

01 02 03 04

08 07 06 05

09 11

14

Umowy 

służebności dla 

sieci ciepł. i 

elektroenerg.

10

Zakład Mineralizacji C-GEN – procedura administracyjna 

Pozwolenie na

użytkowanie12

Pozwolenie

zintegrowane13
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Zakład Mineralizacji C-GEN – harmonogram przygotowania i realizacji Inwestycji

Zakład C-GEN  - Harmonogram Projektu 
(Opcja 1 - Inwestor zleca projekt budowlany i uzyskuje Pozwolenie na Budowę)

miesiąc:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3

Faza wstepna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Procedura środowiskowa + dec. środowiskowa

1 2 3 4 5 6 7

Projektowanie: Przetarg-Projekt Projektowanie i uzyskanie PnB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EPC: Przygotow. SIWZ Przetarg EPC EPC - roboty budowlaneroboty technologicznerozruch

Eksploatacja

Faza EPCFaza przygotowania Iwestycji

• w przypadku Zakładów < 10 MWt (<20 000 t/r) – procedura środowiskowa może ulec skróceniu do 4-5 miesięcy;
• w przypadku konieczności zmiany MPZP – okres przygotowania Inwestycji ulegnie wydłużeniu o 6-12 miesięcy. 27



Zakład Mineralizacji C-GEN – model biznesowy

Realizacja Przedsięwzięcia może odbywać się w 3 różnych podstawowych scenariuszach biznesowych (właścicielskich). :

▪ realizacja Inwestycji jako zadania własnego Gminy poprzez spółkę(ki) komunalną(e);

➢ większość ryzyk ponosi Samorząd. Ryzyko techniczne przerzucone na Wykonawcę poprzez odpowiednio skonstruowany kontrakt.

▪ inwestycja 100% prywatna z zawarciem długoterminowych umów pomiędzy inwestorem a spółkami komunalnymi, na dostawy ciepła i 

ewentualnie energii elektrycznej oraz wodoru na potrzeby komunalne:

➢ inwestor prywatny może realizować Inwestycję na terenie własnym lub dzierżawionym od Gminy lub spółki komunalnej. 

➢ najprostsza ścieżka biznesowa

➢ wszystkie ryzyka ponosi inwestor prywatny

▪ model mieszany tj. z udziałem strony komunalnej i inwestora prywatnego (rekomendowana najprostsza wersja PPP)

➢ ryzyka podzielone lub wszystkie ryzyka ponosi inwestor prywatny

➢ strona komunalna może wnieść w aporcie teren pod inwestycję

➢ model mieszany nie musi oznaczać konieczności stosowania formuły PPP

We wszystkich ww. przypadkach zakłada się rejestrację spółki celowej (tzw. „SPV”), która będzie bezpośrednim właścicielem Projektu.
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Zakład Mineralizacji C-GEN – bezpieczne, długoterminowe umowy na dostawy mediów dla Samorządu 

▪ CIEPŁO - Gwarantowane dostawy ciepła w okresie 15-20 lat

 Zakład C-GEN zapewnia 60-100 % zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej. Brakująca ilość ciepła w okresie zwiększonego 

zapotrzebowania, jest dostarczana ze źródeł szczytowych (np. kotły parowe opalane gazem ziemnym);

 Umowa gwarantuje niską cenę ciepła (35 - 40 PLN/GJ) z przejrzystą formułą waloryzacji:

 Cena ciepła podlega procedurze taryfowania URE.

 Nadwyżki ciepła mogą być sprzedawane do lokalnego przemysłu lub/i wykorzystane na potrzeby suszenia osadów pościekowych.

▪ ENERGIA ELEKTRYCZNA - Gwarantowane dostawy energii elektrycznej (OSDn)

 Zakład C-GEN, po uzyskaniu statusu OSDn, może dostarczać wyprodukowaną energię elektryczną do lokalnych odbiorców komunalnych 

lub/i przemysłowych poprzez własną sieć przesyłową 15kV (umowy PPA);

 Dzięki minimalnym kosztom przesyłu, ceny energii elektrycznej będą wyraźnie konkurencyjne w stosunku do dużych operatorów i 

dostawców;

 Przewiduje się długoterminowe i bezpieczne dla odbiorcy umowy na dostawy energii elektrycznej (PPA);

▪ WODÓR (Opcja) - gwarantowane dostawy paliwa wodorowego 

 W przypadku wybudowania instalacji elektrolizy, przewiduje się długoterminową umowę na dostarczanie wodoru na potrzeby zasilania

floty komunalnej. Umowa gwarantuje cenę i przejrzystą formułą jej waloryzacji:

 Dzięki krótkiej ścieżce magazynowania i dostaw oraz optymalnie dobranej technologii wytwarzania, cena paliwa z wodoru produkowanego 

w Zakładzie będzie bardzo konkurencyjna;
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Zakłady Mineralizacji C-GEN – Czysta Ekonomia

Zakłady MINERALIZACJI C-GEN

znakomite wskaźniki finansowe

32



Zakłady Mineralizacji C-GEN – Czysta Ekonomia 

PRZYCHODY / KOSZTY /PARAMETRY FINANSOWE Rok nr 1 Lata 1-20 

Przychody PLN 27 128 568 692 989 991 

Wydatki PLN 9 426 593 240 799 084 

EBITDA PLN 17 701 976 452 190 907 

% EBITDA % 65,3% 65,3%

EBIT PLN 12 257 193 370 519 171 

Zysk netto PLN 7 381 393 284 992 780 

CFADS - Środki dostępne do obsługi 
długu 

PLN 15 970 538 174 534 384 

Dług do spłaty PLN 7 584 645 75 846 449 

DSCR - wskaźnik pokrycia obsługi 
długu 

ratio 2,1 -

Cash-flow - Przepływy pieniężne PLN 15 970 538 385 340 749 

Pierwsza transza długu PLN 57 170 215 -

Dług do spłaty PLN 7 584 645 75 846 449 

Wkład własny PLN 30,0% 24 501 521 

Finansowanie zewnętrzne  PLN 70,0% 57 170 215 

IRR - Wewnętrzna stopa zwrotu (dla Projektu) % 22,93%

IRR - Wewnętrzna stopa zwrotu (dla Inwestora) % 33,97%

Okres zwrotu dla Inwestora lat 2,9

NPV @ 15,0% - Wartość zaktualizowana netto 
(s.d. 15%) 

PLN 35 583 459 

C-GEN - główne parametry 
operacyjne i finansowe - synteza   
[PLN] 
Wydajność Zakładu paliwa rocznie t/r 30 000 
Wydajność Zakładu na godzinę t/h 3,66 
Moc całkowita w paliwie MW 14,2 
Paliwo - preRDF (19 12 12) rocznie t/r 30 000
Paliwo - osad wysuszony ca 90% sm. rocznie t/r 0
Paliwo - pozostałe rocznie t/r 0
Ciepło - Moc  brutto MWt 8,2 
Ciepło - Produkcja brutto GJ/r 242 172 
Ciepło - Moc  netto (sprzedaż 

max) 
MWt 7,6 

Ciepło - Produkcja netto (sprzedaż 
max) 

GJ/r 225 220 

ee - Moc  brutto MWe 3,0 
ee - Produkcja brutto GJ/r 24 955 
ee - Moc  netto (sprzedaż 

max) 
MWe 2,8 

ee - Produkcja netto (sprzedaż 
max) 

GJ/r 22 709 

Wodór - Moc ee brutto MWe -
Wodór - Produkcja brutto kgH2/r  -

- - - - -

NAKŁADY INWESTYCYJNE (CAPEX) 

Nakłady całkowite PLN 81 671 736 
nakłady - Realizacja (EPC) PLN 72 840 000 
nakłady - przygotowanie inwestycji PLN 7 710 000 
nakłady - koszty finansowe w trakcie realizacji PLN 1 121 736 

Nakłady jednostkowe  PLN / tona PLN/t 2 685 
Nakłady jednostkowe   PLN / MWe PLN / Mwe 26 468 042 

Wskaźniki operacyjno-finansowe dla przykładowego Zakładu C-GEN: kogeneracja o wydajności rocznej 30 000 t 
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Zakłady Mineralizacji C-GEN – Czysta Ekonomia

Wskaźniki operacyjno-finansowe dla przykładowego Zakładu C-GEN: kogeneracja o wydajności rocznej 30 000 t
Płynność i pokrycie długu 
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C-GEN - Odpowiedź na wyzwania środowiskowe i gospodarcze  

▪ Redukcja zanieczyszczeń

➢ W zależności od wielkości zakładu 2,0 - 9,5 MWe energii elektrycznej o istotnie obniżonym śladzie węglowym:

◦ Dla odpadów komunalnych – energia odnawialna w 42 %

◦ Dla osadów pościekowych – energia odnawialna w 90 %

➢ Likwidacja wyeksploatowanych kotłowni węglowych i gazowych zlokalizowanych na terenie Miasta;

➢ Redukcja emisji w porównaniu z istniejącymi węglowymi źródłami ciepła:

◦ CO2 o 80-90% (Zakłady Mineralizacji nie podlegają systemowi ETS tj. obowiązkowym uprawnieniom do emisji CO2)

◦ SO2 o 90-95%

◦ NOx o 80-85%

◦ Pyły o 95-98%

▪ Gospodarka o obiegu zamkniętym

➢ Wykorzystanie odpadów do produkcji cennych mediów energetycznych przy zapewnieniu ochrony zdrowia i podniesieniu komfortu życia Mieszkańców;

➢ Ochrona środowiska - użytkowanie odnawialnych zasobów;

➢ Wydłużony okres życia Inwestycji.

▪ Rozwój małych i średnich systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem klastrów energii:

➢ Idealna odpowiedź na potrzebę rozwoju czystej, energetyki rozproszonej;

➢ Faktyczne i praktyczne wypełnienie idei klastrów energii;

➢ Spełnione warunki EFEKTYWNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO, w którym do produkcji ciepła i chłodu stosuje się:

◦ min. 50% energii pochodzącej z OZE (w tym magazynowanie) lub

◦ min. 50% z ciepła odzyskanego

◦ min. 75% z ciepła wytworzonego w układzie kogeneracji

◦ min. 50% z energii wytworzonej w OZE oraz w kogeneracji
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Zakłady C-GEN - minimalne poziomy emisji zanieczyszczeń 

Porównanie parametrów operacyjnych i emisyjnych jednostek węglowych, spalarni i zakładów 

mineralizacji C-GEN

PARAMETRY OPERACYJNE
SPALANIE WĘGLA 
KAMIENNEGO

SPALARNIE RUSZTOWE MINERALIZACJA

WARUNKI PROWADZENIA PROCESU 1200 - 1500 OC 850 - 1500 OC 600 - 650 OC

ZUŻYCIE ENERGII NA POTRZEBY WŁASNE WYSOKIE ŚREDNIE NISKIE

WYPŁUKIWANIE SIĘ METALI WYSOKIE WYSOKIE BRAK

ŹRÓDŁO SMOGU BARDZO WYSOKIE BRAK BRAK 

PRODUKCJA ODPADÓW W OCZYSZCZANIU GAZÓW WYSOKA WYSOKA BARDZO NISKA

PRODUKCJA  GAZÓW TOKSYCZNYCH WYSOKA NISKA BARDZO NISKA

EMISJA DIOKSYN, FURANÓW, NOx,CO, WYSOKA NISKA BRAK

ODPAD PO OCZYSZCZANIU GAZÓW (PYŁY) DUŻA ILOŚĆ ŚREDNIA ILOŚĆ MAŁA ILOŚĆ 

TOKSYCZNOŚĆ ODPADU PO OCZYSZCZANIU GAZÓW WYSOKA WYSOKA ŻADNA (TOC* <0,5%)

ODPAD PO TERMICZNYM PRZEKSZTAŁCANIU (MINERAŁ) BEZPIECZNY BEZPIECZNY BEZPIECZNY

NORMAMI EMISJI GAZÓW NISKIE WYMAGANIA WYSOKIE WYMAGANIA WYSOKIE WYMAGANIA

PRODUKCJA CZĄSTECZEK PYŁU WYSOKA NISKA BARDZO NISKA

KOSZTY INWESTYCYJNE i OPERACYJNE ZAKŁADU WYSOKIE BARDZO WYSOKIE NISKIE
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C-GEN – optymalne i najbardziej efektywne rozwiązanie  

Konwergencja

synergia dla interesariuszy

Najlepsze efekty dzięki połączeniu działań i odpowiedzialności 

na wielu obszarach:

Odpady

Surowce

Energia

Wodór

SEKTORY

Technologie

Development, EPC 

O&M

Finanse

KOMPETENCJE INTERESARIUSZE

Społeczeństwo

Przemysł

Administracja

SamorządyH2
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C-GEN – optymalne i najbardziej efektywne rozwiązanie

Ekonomiczne

Środowiskowe      
i społeczne

Techniczne

Mineralizacja

▪ Niskie nakłady inwestycyjne CAPEX (50-60% kosztów spalarni)

▪ Niskie koszty operacyjne OPEX;

▪ Znakomite wskaźniki ekonomiczne Projektu również dla Projektów o 
małej skali – najlepszy wynik w całym segmencie wytwarzania energii i 
ciepła;

▪ Zapewnienie trwałego obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów 
oraz kosztów ciepła dostarczanego do sieci miejskiej;

▪ Obniżenie śladu węglowego (istotne dla Inwestorów)

▪ Najniższe poziomy emisji w branży termicznego przekształcania paliw. 
Całkowity brak dioksyn i furanów;

▪ Radykalna poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i komfortu życia 
Mieszkańców;

▪ Obniżenie rachunków za odpady i ciepło dla Mieszkańców;

▪ Najbardziej bezpieczna forma utylizacji odpadów;

▪ Dużo wyższy stopień akceptacji społecznej;

▪ Modułowa, powtarzalna konstrukcja;

▪ Lekka instalacja, która może być z powodzeniem demontowana i 
montowana w nowym miejscu.

GŁÓWNE KORZYŚCI
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Dziękujemy za uwagę

Pozostajemy do Państwa 
dyspozycji:

Mgr inż. Tadeusz Bąk – Prezes 
Zarządu

tadeusz.bak@c-gen.pl

Tel. 505-123-084

C-GEN Systems Sp. z o. o.

www.c-gen.pl

Przyczółkowa 100B
02-968 Warszawa, PL

mailto:tadeusz.bak@cwes.pl
http://www.c-gen.pl/

