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Legenda 



Rodzaje farm wiatrowych, które dotyczą mojego      
projektu



ilość 
pozyskiwanej 
energii [%]

rodzaj terenu

100 otwarte wody

73 całkowicie otwarty teren np. lotnisko

52 otwarta działka rolna rolna z niską zabudową, teren pofałdowany

45 powierzchnia uprawna z kilkoma budynkami oddalonych od siebie  1250 metrów

39 obszary uprawne z kilkoma budynkami i żywopłotami  do 8 metrów wysokości 
oddalonych od siebie 500 metrów

31 obszary uprawne z budynkami, sadami oddalonymi/ od siebie 250 metrów i żywopłotami 
do 8 metrów

24 wsie małe miasta, pola uprawne z licznymi siedliskami

18 duże miasta z wysokimi budynkami

13 bardzo duże miasta z wieżowcami i budynkami 

Zależność wydajności farm wiatrowych od ich 
położenia



Farmy wiatrowe na platformach 
hydrostatycznych posiadające  

anemometry, aktywujące przeciwstawne 
ciężarki w stosunku do kierunku 

przechylenia. Umożliwiają one bowiem 
optymalną pracę wiatraków, ze względu na 

ich pionowe ustawienie przez 
przeciwstawną siłę, którą wywołuję 
cieżarek. Zastosowanie tego typu 

wiatraków na terenach mieliźnianych łączy 
się z ochroną stworzeń podwodnych jak i 

żeglarzy.

Platformy hydrostatyczne 



Farmy wiatrowe na platformach 
hydrostatycznych z częściami 

diamagnetycznymi w celu oddziaływania na 
siebie wzajemnymi siłami, tak aby uzyskać 
notoryczną pozycję pionową wiatraka, przy 

czym diamagnetyki powinny wytworzyć  
siłę która niweluje dewiację kompasu  

spowodowaną przez pole magnetyczne 
ziemi, co może pozwolić w dalszej mierze 

utworzenie szlaku bez kalkulacji 
nawigacyjnej dla jachtów i statków 

nawigacyjnych.

Diamagnetyki



SUROWIEC ZAWARTOŚĆ OLEJU
 W SUCHEJ MASIE [%]

WYDAJNOŚĆ OLEJU 
[dm3/ha/rok]

POWIERZCHNIA UPRAW
 [M2/KG biodiesla]

PRODUKCJA BIODIESLA
[kg biodiesla/ha/rok]

kukurydza 44 172 66 152

soja 18 636 18 562

rzepak 41 915 12 862

słonecznik 40 1070 11 946

palma olejowa 48 5366 2 4 747

mikroglony o niskiej 
zawartości oleju

30 58 700 0.2 51 927

mikroglony o średniej 
zawartości oleju

50 97 800 0.1 86 515

mikroglony o wysokiej
 zawartości oleju

70 136 900 0.1 121 104

Dlaczego warto rozpatrywać mikroglony w 
produkcji biodiesla?



Przebieg hodowli alg z których powstaje 
olej do produkcji biodiesla



 Pomiesczenia, miejsca w których hoduję się algi 

bioreaktor

staw



Wiatraki na platformach z hodowlą 
mikroglonów w bioreaktorach lub też 
w sztucznie wytworzonych stawach w 

celu redukcji użytku miejsca 
lądowego wraz z przeniesieniem alg 

w miejsce bardziej zasolone i 
zanieczyszczone, aby spełnić ich 

wymóg do szybkiego i poprawnego 
wzrostu 

Połączenie farm wiatrowych na morzu z 
hodowlą glonów



https://docplayer.pl/56170782-Mikroglony-jako-zrodlo-energii-odnawialnej.html

https://cordis.europa.eu/article/id/166141-sustainable-biofuel-from-algae/pl

http://www.itgs.radom.pl/ws/dr/publikacja_lo.pdf

http://www.ecoeet.com/WYKORZYSTANIE-ZBILANSOWANEGO-ODCIEKU-Z-REAKTORA-B
EZTLENOWEGO-DO-HODOWLI-GLONOW-CHLORELLA-VULGARIS-NA-CELE-BIOMASOWE,
68328,0,2.html

Książka: perspektywy rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu Zachodnim 2019
Małgorzata Świątek i Anna Cedro

Bibliografia 

https://docplayer.pl/56170782-Mikroglony-jako-zrodlo-energii-odnawialnej.html
https://cordis.europa.eu/article/id/166141-sustainable-biofuel-from-algae/pl
http://www.itgs.radom.pl/ws/dr/publikacja_lo.pdf
http://www.ecoeet.com/WYKORZYSTANIE-ZBILANSOWANEGO-ODCIEKU-Z-REAKTORA-BEZTLENOWEGO-DO-HODOWLI-GLONOW-CHLORELLA-VULGARIS-NA-CELE-BIOMASOWE,68328,0,2.html
http://www.ecoeet.com/WYKORZYSTANIE-ZBILANSOWANEGO-ODCIEKU-Z-REAKTORA-BEZTLENOWEGO-DO-HODOWLI-GLONOW-CHLORELLA-VULGARIS-NA-CELE-BIOMASOWE,68328,0,2.html
http://www.ecoeet.com/WYKORZYSTANIE-ZBILANSOWANEGO-ODCIEKU-Z-REAKTORA-BEZTLENOWEGO-DO-HODOWLI-GLONOW-CHLORELLA-VULGARIS-NA-CELE-BIOMASOWE,68328,0,2.html

