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„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH 

Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

Seminarium naukowe w ramach projektu:

Upowszechnianie badań na temat odnawialnych źródeł energii 
oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru.

mgr inż. Wojciech Krużewski

9.09.2010, 
Warszawa

2

Finansowanie:

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost 
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"
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Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w 

zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych 

z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oraz wsparcie 

ochrony własności intelektualnej z tego obszaru na terenie 

kraju.

4

Cele szczegółowe
upowszechnienie i uświadomienie co do znaczenia 

prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie OZE,

podwyższenie wiedzy związanej z 
ochroną własności intelektualnej 

z zakresu OZE wśród 60 pracowników
jednostek naukowych 

(w tym 35% tj. 21 kobiet 
oraz 65% tj. 36 mężczyzn)

przedstawienie barier i sugestii 
rozwiązań we wdrażaniu 

wyników badań do praktyki 
w sektorach mogących wykorzystywać OZE
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Partner Projektu

Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów i 

Techników Rolnictwa Zarząd 
Główny w Warszawie

6

Działania w projekcie:

Seminaria

Publikacja nt. 
osiągnięć 
z zakresu

OZE

Targi promocyjne

Szkolenia nt. ochrony 
własności 

intelektualnej 
z zakresu 

OZE

Wortal naukowo-
informacyjny

Zarządzanie i 
koordynacja 

realizacji 
projektu
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Seminaria

• W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 19 jedno-
dniowych otwartych seminariów naukowych na temat OZE 
mających na celu uświadomienie i popularyzację prac 
badawczo-rozwojowych z tego zakresu. Są skierowane do 
pracowników jednostek naukowych.

• Seminaria będą bezpośrednio transmitowane w Internecie na 

wortalu www.ozewortal.pl. Seminaria będą 

organizowane w całej Polsce, w zależności od 
zainteresowania. Informacje o seminariach będą publikowane 
na wortalu.
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Targi promocyjne

Planowany jest także udział w targach promocyjnych mających na 

celu popularyzację OZE. Celem tego działania jest zaprezentowanie 
osiągnięć naukowych w obszarze OZE, prezentacja broszur 
naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie 
konsultacje i spotkania z uczestnikami zainteresowanymi OZE.

Będziemy m.in.:  POLEKO, Międzynarodowe Targi Ochrony 
Środowiska, Poznań, 23-26.11.2010
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Szkolenia nt. ochrony własności 
intelektualnej

 4-dniowe szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE. 

 Szkolenia są przeznaczone dla 60 pracowników jednostek naukowych. 

 Tematyka będzie obejmować: głównie zakres ustawy Prawo własności 
intelektualnej, prawidłowość zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym 
omówienie procedury międzynarodowej), zagadnienia ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, marketing technologii, zarządzanie projektami 
innowacyjnymi, zasady finansowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
odnawialnych źródeł energii. 

 Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. Zajęcia 
będą prowadzone w przeważającej części w formie warsztatowej. Szkolenia 
zakończone zostaną egzaminem i certyfikatem.

10

Na zakończenie projektu zostanie 
wydana publikacja związana z 
osiągnięciami na temat OZE. 

Posłuży ona do przedstawiania barier i 
sugestii rozwiązań we wdrażaniu 
wyników badań do praktyki w sektorach 
mogących wykorzystywać OZE. 

Rozwiązania zostaną wypracowane 
podczas seminariów oraz na podstawie 
rekomendacji zebranych na wortalu:

www.ozewortal.pl

Materiał zostanie opublikowany również 
w formie elektronicznej oraz 
rozdystrybuowany do podmiotów 
działających na rzecz nauki w obszarze 
OZE.

Publikacja nt. osiągnięć z zakresu OZE
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Grupa docelowa:
60 pracowników

jednostek
naukowych

35%
tj. 21 kobiet

65%
tj. 39 mężczyzn

12

Rezultaty projektu:
 19 seminariów

 570 materiałów na seminaria

 2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
każde

 4 edycje szkoleń dot. ochrony własności intelektualnej

 60 kompletów materiałów szkoleniowych

 1500 sztuk wydanej na zakończenie projektu  publikacji
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Rezultaty c.d.

Rezultatem projektu będzie upowszechnienie
wyników badań nt. OZE oraz stworzenie 
wortalu naukowo- informacyjnego.

Wortal już funkcjonuje pod adresem:
www.ozewortal.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusjach,
a także korzystania z biblioteki on-line i zbioru

publikacji oraz prezentacji. 

14

Czas realizacji projektu:

wrzesień 2010 r- grudzień 2011 r.

Zapraszamy pracowników jednostek 

naukowych z całej Polski do udziału w 

otwartych seminariach naukowych oraz 

szkoleniach.

http://www.ozewortal.pl/


Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert-Sitr Sp. z o.o.

Koszalin, ul. Jana z Kolna 38

75-204 Koszalin

(094) 342 25 81; 606 817 011

9.09.2010, 
Warszawa
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Warszawa, dnia 24.08.2010 r. 

Dr inż. Wiesław Golka 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 

Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku 

 

 

ENERGETYKA A ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII 

 

Wprowadzenie 
 

 Temperatura na naszej Ziemi jest ściśle powiązana ze stężeniem gazów cieplarnianych w 

atmosferze. Przy podwojeniu stężenia dwutlenku węgla w stosunku do roku 1900 (CO2 = 300 ppm), 

średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o ok. 2-6 °C. Przewiduje się, że nastąpi to około roku 2060 

(CO2 = 600 ppm), jeśli zostaną podjęte zdecydowane przeciwdziałania. Dwutlenek węgla uwalniany 

jest do atmosfery głównie w wyniku spalania zasobów kopalin, co następuje w procesach 

technologicznych produkcji energii cieplnej, elektrycznej czy mechanicznej. Energii potrzebujemy z 

roku na rok więcej. Do roku 2030 przewiduje się 60-procentowy wzrost zapotrzebowania na energię. 

Jednocześnie jednak staje się ona dobrem deficytowym. 

 Wyższe ceny energii, zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw i zmiany klimatu Europy, 

zmuszają nas do działań obronnych. Jedna z form takiej obrony jest wdrażanie zrównoważonego 

systemu energetycznego. System taki charakteryzuje się następującymi zasadami: 

• zaspokojenie potrzeb 

• bezpieczeństwo energetyczne 

• ochrona środowiska 

• konkurencyjność gospodarki 

 Różnice pomiędzy systemami: konwencjonalnym i zrównoważonym pokazano w tabeli 1. 

 

Tabela 1: Porównanie konwencjonalnego i zrównoważonego systemu energetycznego 
 

Konwencjonalny System Energetyczny Zrównoważony System Energetyczny 

Nacisk na wzrost PKB 
Nacisk na perspektywiczne cele ekonomiczne i 

środowiskowe 

Klasyczne rozwiązania technologiczne i 

organizacyjne 

Nowe technologie w zakresie wytwarzania i 

zarządzania 

Przewaga paliw kopalnych Wzrost wykorzystania OZE 

Zyski wynikające z działania na rynkach 

zmonopolizowanych 
Działania na rynkach konkurencyjnych 

Całkowite pomijanie kosztów zewnętrznych 
Rosnący nacisk na uwzględnianie kosztów 

zewnętrznych (strat środowiskowych) 

Działanie na rynku wewnętrznym chronionym 

przez państwo 

Działanie na rynkach międzynarodowych o 

jednakowych regułach konkurencji 

Źródło: Wach Edmund (2008) 

 

 W zrównoważonym systemie energetycznym węzłową rolę odgrywają odnawialne źródła 

energii (OZE).Ich rozwój i stopniowe eliminowanie źródeł kopalnych (węgiel, ropa, gaz) ma 

doprowadzić do redukcji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. W tabeli 2 przedstawiono 

wzrost stężenia gazów cieplarnianych w latach 1750-2000. 

Tabela 2: Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze 
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Nazwa gazu cieplarnianego Symbol 
Wzrost stężenia w atmosferze 

w latach 1750-200 [%] 

Dwutlenek węgla CO2 31 

Metan CH4 151 

Podtlenek azotu N2O 17 

Ozon O3 35 

Źródło: prezentacja A. Grzybek (2010) 

 

 Zadanie ograniczenia stężenia gazów cieplarnianych jest trudne, gdyż ma nastąpić przy 

równoczesnym wzroście produkcji energii. Na szczycie Rady Europejskiej, 8-9 marca 2008r. 

przyjęto plan działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczna Wspólnoty. W wyniku jego 

realizacji, ma zostać ograniczony wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2 °C powyżej 

poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszone zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną 

dostępnością do ropy i gazu. 

Przyjęto nowe cele dla UE (tzw. 3 x 20): 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020r. co najmniej o 205 w porównaniu do roku 

1990 

 racjonalizacja wykorzystania energii, a w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20% 

 zwiększenie udziału energii produkcyjnej z OZE do 20% (dla Polski – 15%) całkowitego 

zużycia średnio w UE w 2020 roku – osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w 

sprzedaży paliw transportowych w roku 2020. 

 Podobnie jak na całym świecie, postawiono więc w UE na zdecydowany rozwój energetyki 

odnawialnej. Rozwój ten może nastąpić m.in. poprzez realizację następujących zadań: 

 uzyskanie nowoczesnych, wysokowydajnych i tanich technologii produkcji energii elektrycznej 

i cieplnej z OZE; 

 wdrożenie tych technologii do praktyki 

 Powyższych zadań nie można zrealizować bez znacznego zaangażowania światowego 

potencjału B+R+W. W UE uruchomiono w tym celu szereg mechanizmów wspomagających, do 

których m.in. można zaliczyć następujące: 

 państwowe 

 fundusz termo-modernizacyjny; 

 fundusz ochrony środowiska; 

 budżet i środki samorządowe; 

 wspólnotowe 

 programy ramowe; 

 mechanizm wspólnych wdrożeń oraz zielonych inwestycji; 

 fundusz spójności oraz fundusze strukturalne; 

 programy operacyjne (infrastruktura i środowisko, innowacyjna gospodarka, kapitał ludzki); 

 dopłaty do upraw roślin energetycznych; 

 

 Rozwój energetyki odnawialnej na świecie. 

 

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in.:wiatr,słońce,wodę,biomasę biogaz, a także ciepło 

skumulowane w skorupie ziemskiej(źródła geotermalne).Znane dziś technologie , pozwalają 

uzyskiwać  z tych źródeł zarówno energię cieplną jak też elektryczną. 

W dotychczasowym rozwoju OZE poważną przeszkodę stanowiły 2 elementy: 
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 Wysokie koszty inwestycyjne 

Poważną przeszkodą w popularyzacji OZE są wysokie koszty początkowe w porównaniu z 

konwencjonalnymi cyklami paliwowymi, zwłaszcza że na ogół nie są w nich uwzględniane 

kategorie kosztów zewnętrznych. 

 Ryzyko innowacyjności. 

Technologie OZE podobnie jak inne technologie innowacyjne traktowane są przez 

inwestorów ,organy administracji i użytkowników w kategoriach podwyższonego ryzyka. 

Jest to typowy objaw braku zaufania do nowych idei, oraz braku dostatecznej wiedzy o 

aktualnym potencjale technicznym i ekonomicznym branży. 

 

W ostatnich latach obserwuje się szybki globalny wzrost produkcji energii. W roku 2009 nastąpił w 

stosunku do roku 2008 wzrost o 7%.Udział OZE w globalnej produkcji przedstawiono na rys.1. 

             

Rys. 1 Udział OZE w globalnej produkcji energii w 2008 r.

energia 

nuklearna

3%

paliwa kopalne

78%

OZE

19%

 
 

 Z 19-procentowego udziału OZE w globalnej produkcji energii, jednak aż 13% przypadało na 

tradycyjne formy produkcji energii cieplnej z biomasy, zużywanej głównie do gotowania i 

ogrzewania. Udział dużych elektrowni wodnych stanowił około 3,2%, biopaliwa - 0,6%, inne 

technologie o wyższym poziomie technicznym – około 2,1%. Bardzo znaczny postęp techniczny i 

wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, uzyskano w roku 2009. Odpowiednie liczby 

przedstawiono w tabeli 3. 

 Moc elektryczna zainstalowana na koniec 2009r. w skali globalnej wyniosła dla OZE 1230 GW 

i stanowiła ok. 
1
/4 energii ogółem (ok. 4800 GW). W tabeli 4 przedstawiono podział tej mocy na: 

świat, kraje rozwijające się, EU-27, oraz czołówkę 6 krajów, ze wskazaniem rodzajów źródeł 

energii. 
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Tabela 3: Zainstalowana energia ze źródeł odnawialnych na koniec 2009r. 
 

Lp. Rodzaj energii 
Jednostka 

miary 

Energia dodana w 

roku 2009 

Stan na koniec 

2009r. 

1. Energia elektryczna 

1.1. Energia wiatru 

1.2. Małe hydroelektrownie <10 MW 

1.3. Biomasa 

1.4. Ogniwa fotowoltaiczne 

1.5. Energia geotermalna 

1.6. Energia słoneczna 

1.7. Energia oceaniczna (przypływy) 

1.8. Hydroelektrownie (wszystkie 

wielkości) 

GW 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

 

-"- 

 

38 

2-4 

2-4 

7 

0,4 

0,2 

---- 

 

31 

 

159 

60 

54 

21 

11 

0,6 

0,3 

 

980 

2. Energia cieplna 

2.1. Spalanie biomasy 

2.2. Kolektory słoneczne 

2.3. Energia geotermalna 

GW 

-"- 

-"- 

GW 

 

• 

35 

• 

 

270 

180 

60 

3. 

 

3.1. Produkcja etanolu 

3.2. Produkcja biodiesla 

bilans litrów 

w roku 

-"- 

 

9 

5 

 

76 

17 

 

Tabela 4: Odnawialna energia elektryczna zainstalowana na koniec 2009r. [GW] 
 

Technologia Świat 

Kraje 

rozwijające 

się 

EU-27 Chiny USA Niemcy Hiszpania Indie Japonia 

Energia wiatru 159 40 75 25,8 35,1 25,8 19,2 10,9 2,1 

Małe 

hydroelektrownie 

<10 MW 

60 40 12 33 3 2 2 2 4 

Biomasa 54 24 16 3,2 9 4 0,4 1,5 0,1 

Sieci energii PV 21 0,5 16 0,4 1,2 9,8 3,4 0 2,6 

Energia 

geotermalna 
11 5 0,8 0 3,2 0 0 0 0,5 

Energia 

słoneczna(CSP) 

skoncentrowana 

0,7 0 0,2 0 0,5 0 0,2 0 0 

Energia oceanów  

(elektrownie 

pływowe) 

0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0 

Razem (tylko małe 

hydroelektrownie 
305 110 120 62 52 42 25 14 9 

Wszystkie 

hydroelektrownie 
980 580 127 197 95 11 18 37 51 

Ogółem 1230 650 246 226 144 51 41 49 56 

 Źródło: Renewables 2010 Global Status Report 
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 Jak wynika z powyższej tabeli największy potencjał energetyczny w dużych 

hydroelektrowniach posiadają kraje rozwijające się, a następnie Chiny, USA i Japonia a także 

Kanada i Brazylia. 

Chiny i USA znajduj a się nadal na czele jeśli pominiemy duże hydroelektrownie. Wśród 

czołowych producentów energii z OZE znajdą się wówczas także Niemcy i Hiszpanie. Chiny 

zawdzięczają swoją wysoką pozycję licznym małym hydroelektrowniom oraz siłowniom 

wiatrowym. 

W dalszym ciągu opracowania przedstawiono bardziej szczegółowo rozwój energetyki 

światowej na bazie wybranych odnawialnych źródeł energii: wiatru, biomasy, wody, ogniw 

fotowoltaicznych. 

 

Energia wiatrowa 

 

Pomimo światowego kryzysu ekonomicznego, nowe instalacje energii wiatrowej osiągnęły w 

roku 2009 rekordową wielkość 38 GW mocy. Jest to o 41% więcej niż w roku 2008. Globalna moc 

zainstalowana osiągnęła 159 GW. 

Największy wzrost odnotowano w Chinach (13,8%) i USA (10%). 

W ciągu 10 ostatnich lat ilość instalacji wiatrowych mierzona w jednostkach mocy 

zainstalowanej, wzrosła 10 krotnie. Ilustruje to rys. 2. Czołowych 10 producentów z energii 

wiatrowej pokazano na rys. 3. 

 

 

Rysunek 2. Przyrost globalny mocy zainstalowanej z siłowni wiatrowych w latach 1996 – 2009 
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Rysunek 3. Moc z elektrowni wiatrowych zainstalowana do końca 2009 r. u 10-ciu czołowych 

producentów na świecie 
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Jak widać z wykresu, wśród kontynentów czołową rolę w energetyce wiatrowej odgrywają: 

Ameryka Północna, Europa i Azja. Kilka krajów europejskich zaspakaja w znacznej części swoje 

potrzeby energetyczne energią wiatrową. Wg danych z 2009 r. należą do nich m.in.: 

 Dania  – 20,0% 

 Hiszpania  – 14,3% 

 Portugalia  – 11,4% (2008 r.) 

 Irlandia  – 9,3% (2008 r.) 

 Niemcy  – 6,5% 

Są to kraje nadmorskie, gdzie panują najlepsze warunki do uruchamiania siłowni wiatrowych. 

Aktualnie nowe inwestycje są projektowane w Afryce: Kenia, Tanzania, Etiopia oraz w Ameryce 

Południowej: Argentyna, Peru, Urugwaj. Należy więc przypuszczać, że energia wiatrowa będzie 

wkrótce liczącym się źródłem energii na świecie. 

 

Biomasa 

 

Biomasa oceniana jest aktualnie jako największe źródło energii odnawialnej na świecie. Szacuje się, 

że stanowi ona około 14% energii pierwotnej. Na rys. 4 przedstawiono schematycznie główne źródła 

pochodzenia biomasy oraz produkty energetyczne, jakie można z niej wyprodukować. 

W ostatnich latach wzrasta udział biomasy w produkcji energii. Dotyczy to zwłaszcza grupy krajów 

europejskich i części krajów rozwijających się, w tym Chin oraz Indii. Globalnie na koniec 2009 r. 
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zarejestrowano moc 54 GW. W roku 2007 wyliczono, że ponad 34% energii elektrycznej z biomasy 

stałej wygenerowano w krajach OECD co stanowiło 42 TWh energii. 

Drugim dużym producentem OECD okazała się Japonia – 16 TWh, a trzecim Niemcy – 10 TWh. 

W Niemczech i Wielkiej Brytanii szybko wzrasta wielkość energii wygenerowanej przez 

współspalanie biomasy roślinnej. Dotyczy to właściwie całej UE (5). 

 

Rys. 4. Surowce energetyczne i produkty rynkowe pozyskiwane z biomasy. 

 
 

Energia z biomasy wzrasta także znacząco w kilku rozwijających się krajach takich jak: 

Brazylia, Kostaryka, Indie, Meksyk, Tanzania, Tajlandia i Urugwaj. W Chinach nastąpił 14% 

przyrost energii z biomasy i osiągnął 3,2 GW. Plany przewidują dalszy wzrost – do 30GW w roku 

2020. Indie wygenerowały w roku 2008 1,9 TWh energii elektrycznej ze stałej biomasy. 

Są to tylko wybrane przykłady pokazujące wzrost zainteresowania biomasą na świecie, jako 

źródłem energii odnawialnej. Postęp ten dotyczy nie tylko produkcji energii elektrycznej ale także 

cieplnej oraz biopaliw. 

Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu jest najbardziej rozpowszechnione w krajach 

OECD (30 TWh w roku 2008). Ale także inne rozwijające się kraje produkują energię elektryczną na 

bazie biogazu. Należą do nich: Malezja i Tajlandia, która prawie dwukrotnie zwiększyła swój 

potencjał energetyczny w roku 2009 (około 51 MW). 

 

Energia wody 

 

Hydroelektrownie dostarczyły około 16% globalnej energii elektrycznej w 2008 roku. 

W przybliżeniu 31 GW mocy przybyło w roku 2008 oraz prawie 31 GW – w roku 2009. Większy 

przyrost odnotowały tylko elektrownie wiatrowe. 

Największy przyrost energii z wody odnotowały Chiny podwajając w latach 2004 – 2009 

wielkość mocy zainstalowanej. W roku 2009 dodały 23 GW kończąc ten rok z 197 GW. Stany 

Zjednoczone osiągnęły 81 GW, Brazylia – 76 GW, Kanada – 74 GW na koniec 2008 r. plus 4 GW 

na początku roku 2010 r. 
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W Europie w ciągu 2009 roku znacznie wzrosła moc zainstalowana w wielu krajach, a 

szczególnie: 

 Norwegia  – 270 MW 

 Wielka Brytania – 100 MW  

 Słowenia  – 43 MW 

 Austria  – 525 MW (w elektrowniach pompowo – szczytowych) 

Znaczny rozwój małych i dużych elektrowni wodnych następuje w krajach rozwijających się 

takich jak: Indie, Malezja, Rosja, Turcja, Wietnam i wiele innych. 

W skali globalnej, jak podano w tabeli 3 moc zainstalowana w hydroelektrowniach na koniec 

2009 r. wynosiła 980 GW, z czego w małych hydroelektrowniach (poniżej 10 MW) – 60 GW. 

 

Ogniwa fotowoltaiczne 

 

Energia elektryczna z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych produkowana jest w ponad 

100 krajach. Jest to skutek znacznego postępu technologicznego na świecie, co w efekcie przynosi 

znaczne zmniejszenie kosztów produkcji. W latach 2004 – 2009 średnioroczny przyrost mocy 

elektrycznej wyniósł około 60%. Szacunkowo około 7 GW mocy zainstalowanej (podłączonej do 

sieci), przybyło w roku 2009 dając moc 21 GW. Do tego około 3 – 4 GW było niepodłączone do 

sieci. 

Sześciu czołowych producentów energii elektrycznej z zastosowaniem ogniw PV pokazano na rys. 5. 

 

Rysunek 5. Udział czołowych 6-ciu krajów w produkcji globalnej energii elektrycznej z ogniw PV 
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Z analizy przedstawionych materiałów wynika, że najbardziej dynamicznie rozwijającymi się 

źródłami energii odnawialnej w przypadku energii elektrycznej, są: woda, wiatr biomasa. W 

ostatnich latach na skutek postępu technologicznego, szybko rozwija się energetyka na bazie ogniw 

PV. 

        Energia cieplna bazuje przede wszystkim na spalaniu biomasy i kolektorach słonecznych. 

Znaczący rozwój uwidocznił się w produkcji energii z biomasy przetwarzanej na biogaz. W krajach 

gospodarczo rozwiniętych początkowo rola biogazowi polegała na utylizacji uciążliwych odpadów 

rolniczych. Wraz z rozwojem bardziej zaawansowanych technologii, skupiono się na 

wykorzystywaniu biogazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej z dostępnych substratów. 

Okazało się, że biogazownie należą do najbardziej wydajnych instalacji. Przy generatorach o 

podobnej mocy, biogazownia w ciągu roku wytwarza 4 x więcej energii od siłowni wiatrowej. 

Należy się więc liczyć z tym, że w najbliższych latach wydatnie wzrośnie produkcja biogazu a także 

prace nad doskonaleniem technologii instalacji kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej z biogazu. 

 

Energetyka odnawialna w Polsce. 

Polska swój cel w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przyjęła na 

mocy traktatu akcesyjnego, zobowiązując się że w roku 2010, w krajowym bilansie zużycia energii 

elektrycznej brutto 7,5% energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie 

UE przyjęły cele w zakresie OZE na mocy dyrektywy unijnej 2001/77/WE. Jest to tzw. cel 

indykatywny. Cel obligatoryjny dla Polski, to 15% energii z OZE w roku 2020. 

Tymczasem w sierpniu 2010r. szacowano [x] stan realizacji celu indykatywnego na ok. 70%. 

Udział energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto wyniósł ok. 5,5%. 

Wszystkie źródła OZE wygenerowały około 8,6 TWh energii elektrycznej, przy zużyciu energii 

elektrycznej brutto na poziomie 199 TWh. 

Większość energii z OZE pochodzi z dużych systemowych elektrowni stosujących 

współspalanie. Współspalanie biomasy z węglem w elektrowniach systemowych i w 

elektrociepłowniach stanowi w Polsce 4,2 TWh. Ponadto z elektrowni wodnych mamy 2,4 TWh a z 

wiatru – 1 TWh energii elektrycznej. Spełnienie celu obligatoryjnego (15% w roku 2020) unijnej i 

krajowej polityki energetycznej wymaga więc bardzo przyspieszonego rozwoju wszystkich rodzajów 

źródeł energii odnawialnej. Na rys. 6 przedstawiono jak kształtowała się w Polsce produkcja energii 

elektrycznej z OZE w latach 2004-2008. 

 

Rys.6  Produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce w latach 2004-2008 [%] 
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Z przedstawionych na rysunku danych wynika, że najmniejszy udział OZE w produkcji 

energii przypada na wiatr i biogaz. Jednakże w ostatnich 2 latach największy przyrost mocy 

zainstalowanej z OZE, odnotowano właśnie z siłowni wiatrowych. Widać to zresztą gołym okiem 

podróżując po Polsce. Postęp w przyroście mocy instalowanej z OZE w latach 2005-2010 

przedstawiono dla głównych źródeł OZE w tabeli 5. 

 

Tabela 5: Moc zainstalowana OZE w latach 2005-2010 w Polsce 

Lp. Rodzaje OZE 

Moc zainstalowana [MW] 

 

2005 2006 2007 2010 

1. Biomasa 189,8 252,8 255,0 252,4 

2. Biogaz 31,9 36,8 46,0 

69,2 (stan 

we wrześniu 

2009r.) 

3. Wiatr 83,3 176,0 269,0 1005,5 

4. Woda 921,7 929,4 934,0 946,7 

5.  Suma  1226,7 1395,0 1504,0 2273,8 

 Źródło: PIGEO (2010r.), A. Grzybek – prezentacje (2010r.) 

                   

W produkcji biogazu Polska zajmuje w UE miejsce pod koniec drugiej dziesiątki, pomimo że 

szeroko zakrojone prace badawcze i wdrożeniowe (patrz prace IBMER), prowadzono już w latach 

60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Później, zostały jednak zahamowane i produkcja biogazu jest 

obecnie w Polsce, pomimo dużego potencjału słabo rozwinięta. W roku 2009 rząd przyjął program 

„Rozwój biogazowni rolniczych”, zakładając przy odpowiedniej pomocy finansowej, że do 2020 

roku w każdej gminie powstanie przynajmniej jedna biogazownia. 

 

2.3. Podsumowanie 

Reasumując, przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że zarówno w skali 

globalnej jak też europejskiej, w ostatnich paru latach dokonuje się olbrzymi postęp w produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych. W niniejszym opracowaniu nie rozwinięto dostatecznie tematów 

dotyczących takich źródeł energii odnawialnej jak geotermia, energia fal pływów morskich, pompy 

ciepła kolektory słoneczne, biopaliwa i szereg jeszcze innych. Będzie o nich mowa w innych 

bardziej szczegółowych opracowaniach prezentowanego cyklu wykładów. Na zakończenie 

przedstawię jeszcze jak Polska prezentuje się ze swoimi zobowiązaniami dotyczącymi rozwoju OZE, 

na tle wybranych krajów UE, OECD i innych krajów rozwijających się. Informacje na ten temat 

przedstawiono w tabeli 6. 

 

Tabela 6: Udział wybranych krajów w produkcji energii z OZE w 2008r. oraz docelowo w  

                Przyszłości 

 

Kraj/region 
Energia pierwotna (%) 

 

Energia finalna (%) 

 

w roku 2008 w przyszłości w roku 2008 w przyszłości 

Świat     

UE-27     

Austria 29,0  28,5 34 do r. 2020 

Bułgaria 5,1  9,4 16 do r. 2020 

Czechy 4,9 8,6-10,0 do r.2020 7,2 13,0 do r. 2020 
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Dania  18,0 20,0 do r. 2011 18,8 30 do r. 2025 

Finlandia 25  30,5 38 do r. 2020 

Niemcy 8,1 

4 do r. 2010 

18 do r. 2020 

50 do r. 2050 

8,9 18 do r. 2020 

Portugalia  17,6  23,2 31 do r. 2020 

Szwecja 32,0  44,4 49 do r. 2020 

Polska 5,8 14 do r. 2020 7,9 15 do r. 2020 

Anglia 2,6  2,2 15 do r. 2020 

Albania  18 do r. 2020   

Korea Południowa 2,4 4,3 do r. 2015   

Chiny 9,9 10 do 2010  15 do r. 2020 

Fidzi     100 do r. 2013 

Palestyna    20 do r. 2012 

Tonga    100 do r. 2013 

Uganda  61 do r. 2017   

 

Jak widać zobowiązania Polski na tle innych krajów nie są ani kompromitująco niskie, ani też 

w porównaniu np. z krajami skandynawskimi czy Fidzi, zbyt wysokie. W bardzo dużym 

uproszczeniu rozwój produkcji OZE w Polsce, dla poszczególnych jej rodzajów można by określić 

następująco: 

 

Energia elektryczna: 

■ Energia wiatrowa – oczekiwany jest duży przyrost mocy zainstalowanej. 

■ Biomasa – przede wszystkim układy biogeneracyjne, wykorzystanie odpadów komunalnych oraz 

plantacji roślin energetycznych. 

■ Biogaz – szybki rozwój biogazowni rolniczych, szersze wykorzystanie biogazu ze składowisk 

odpadów. 

■ Energetyka wodna – rozwój przede wszystkim małych elektrowni wodnych. 

■ Fotovoltaika – postęp technologiczny (zastąpienie płytek krzemowych innymi materiałami) 

spowoduje szybki rozwój tego źródła energii. 

■ Gazotermia – w miarę rozwiązań technologicznych. 

 

Energia cieplna: 

■ Biomasa – przede wszystkim układy kogeneracyjne. 

■ Geotermia – w tym pompy ciepła - oczekiwany szybki rozwój. 

■ Korektory słoneczne – oczekiwany bardzo duży rozwój. 

 

 

 

 

Literatura 

 

1.Renewables 2010 Global Status Report( REN 21 ) 

2.A.Grzybek: Odnawialne Źródła Energii-rękopis,ITP 2010r. 

3.PIGEO: Odnawialne Źródła Energii-strona internetowa( sierpień 2010) 

4.U.Gołębiowska,W.Gostomczyk i inni:Odnawialne  Źródła Energii,Koszalin 2009,wyd. książkowe. 

5.Res-barometer,2008 

 



 

 
 
 
 
 

 
Technologie wykorzystania biopaliw 

stałych  
mgr inż. Agnieszka Trojanowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej

Technologie wykorzystania biopaliw stałych

Mgr inż. Agnieszka Trojanowska

Wprowadzenie;

Biomasa leśna;

Biomasa rolna – słoma;

Biomasa rolna – rośliny energetyczne;

Biogaz;

Podsumowanie.

Plan prezentacji

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/grafika/wierzba-energetyczna.jpg&imgrefurl=http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/drewno/wierzba-energetyczna.php&h=351&w=468&sz=92&hl=pl&start=1&tbnid=2SiKoXNaSPZrJM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dwierzba%2Benergetyczna%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DN
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.specmot.com/bio.jpg&imgrefurl=http://www.specmot.com/&h=119&w=158&sz=12&hl=pl&start=41&tbnid=_gzOi0TVs2jEOM:&tbnh=73&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dwierzba%2Benergetyczna%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DN


2

Biomasa – biopaliwo stałe i ciekłe

stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub

zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące

z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz

leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także

części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (Dz. U.

2008 nr 156 poz. 969)

W zależności od kierunku pochodzenia wyróżniamy:

• biomasę pochodzenia leśnego;

• biomasę pochodzenia rolnego; 

• odpady organiczne.

Wprowadzenie

Lesistość Polski – 29% 

Do energetycznego wykorzystania – drewno odpadowe z lasów

Biomasa leśna
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Struktura własności lasów 

Ocena dostępnych zasobów drewna opałowego z lasów

Powierzchnia lasów państwowych – ok. 7 mln ha;

Przyrost roczny w Polsce w ostatnich latach – 7,5m3/rok;

Przyjęto średnią gęstość właściwą drewna na poziomie 0,65t/m3.
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Zasoby drewna z lasów do energetycznego wykorzystania

Województwo Powierzchnia [ha] Drewno odpadowe [m3] Drewno odpadowe [t]

Dolnośląskie 549110 566270 368075

Kuj-pomorskie 366665 378123 245780

Lubelskie 322945 333037 216474

Lubuskie 665597 686397 446158

Łódzkie 245851 253534 164797

Małopolskie 198725 204935 133208

Mazowieckie 416155 429160 278954

Opolskie 231250 238477 155010

Podkarpackie 485590 500765 325497

Podlaskie 379291 391144 254243

Pomorskie 570754 588590 382584

Śląskie 301892 311326 202362

Świętokrzyskie 223750 230742 149982

Warm.-mazurskie 678829 700042 455028

Wielkopolskie 660385 681022 442664

Zach.-pomorskie 763088 786935 511507

Polska 7059877 7280498 4732324

Biomasa pochodzenia rolnego:

odpady i pozostałości z produkcji rolnej i przemysłu

przetwarzającego jej produkty;

biomasa z celowych upraw energetycznych;

pozostałych odpadów ulegających biodegradacji z wyłączeniem

odpadów i pozostałości z produkcji leśnej oraz przemysłu

przetwarzającego jej produkty.

Biomasa rolna
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Aktualnie realizowane projekty dotyczące zagadnień 

energetycznego wykorzystania biomasy:

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej

do energetycznego wykorzystania;

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy;

BIOCLUS – Rozwój badań i środowiska innowacyjnego w pięciu

regionach europejskich na polu zrównoważonego użycia zasobów

biomasy.

Biomasa rolna – projekty

Słoma

Po zagospodarowaniu niezbędnych ilości w rolnictwie (produkcja

zwierzęca lub inna produkcja rolnicza) nadwyżki słomy mogą zostać

wykorzystane energetycznie;

Na cele energetyczne może być wykorzystana słoma wszystkich

gatunków roślin zbożowych oraz rzepaku i gryki (najbardziej

przydatna słoma żytnia, pszenna, rzepakowa oraz gryczana);

Słoma z upraw owsa z uwagi na niską temperaturę topnienia popiołu

nie jest zalecana do energetycznego wykorzystania;

Słoma jest materiałem niejednorodnym co utrudnia jej wykorzystanie

na cele energetyczne;

Zawiera pierwiastki alkaliczne i chlor – powodują korozje i zażużlanie

elementów kotła;

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Słoma

Popiół ze słomy może być wykorzystany jako nawóz mineralny bez

żadnych dodatkowych przygotowań. Z 1 tony biomasy uzyskuje się

zwykle od 30 do 40kg popiołu;

Biomasa ze słomy ma 5-krotnie niższą zawartość siarki i 4-krotnie

niższą popielność w porównaniu do węgla.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Słoma

Wartość energetyczna słomy zależna jest głównie od jej wilgotności;

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Słoma

Przeciętna wilgotność słomy różnych gatunków roślin

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Parametry charakteryzujące biomasę do energetycznego 

wykorzystania

zawartość wilgoci;

wartość opałowa;

zawartość popiołu;

wielkość/wymiary cząstek;

gęstość nasypowa;

postać paliwa.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Właściwości biomasy w zależności od warunków uprawy

Średnia wartość opałowa badanej słomy wynosiła ok. 17MJ/kg,

a ciepło spalania 18,3MJ/kg. Odchylenie standardowe dla obu

wartości było w granicach 0,4 MJ/kg.

Analiza wariancji wykazała, iż na ciepło spalania słomy istotny

statystycznie wpływ ma gatunek uprawianej rośliny oraz klasa

bonitacyjna gleby, z której pochodzi biomasa.

Zróżnicowanie wartości opałowej i ciepła spalania dotyczyło jedynie

słomy uprawianej na glebie klasy V. Słoma z tej klasy gleby

charakteryzowała się lepszymi właściwościami energetycznymi od

pozostałych próbek.

Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu stosowania środków

ochrony roślin na wartość opałową słomy.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Właściwości biomasy w zależności od warunków uprawy

Największą wartością opałową i ciepłem spalania charakteryzowała

się słoma pszeniczna, średnie wartości wynosiły, odpowiednio 17,2

i 18,54MJ/kg.

Najmniejszą wartość opałową i ciepło spalania posiadała słoma

rzepakowa – odpowiednio 16,33 i 17,73MJ/kg.

Stwierdzono, że:

Wartość opałowa i ciepło spalania słomy zależą od gatunku rośliny.

Wartość opałowa i ciepło spalania słomy rzepakowej są niższe niż

materiału z pozostałych roślin zbożowych.

Wpływ rodzaju gleby na wartość energetyczną słomy jest

niejednoznaczny i wymaga dalszych badań.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Zużycie paliwa w procesie produkcji biomasy ze słomy

Badano zużycie paliw ciekłych w poszczególnych operacjach

technologicznych przy uprawie tradycyjnych roślin zbożowych –

pszenica, żyto, pszenżyto.

Zużycie ON odniesiono do 1 tony całych roślin i 1 t ziarna.

Badania zużycia paliwa wykonano w:

• sześciu gospodarstwach przy uprawie żyta;

• pięciu gospodarstwach przy uprawie pszenżyta;

• dziewiętnastu gospodarstwach przy uprawie pszenicy.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Słoma

Zużycie paliwa w poszczególnych etapach produkcji biomasy

(pszenica)

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Słoma

Średnie zużycie paliwa w zabiegach agrotechnicznych przy uprawie

żyta

41%

nawożenie

15%

ochrona chemiczna

9%

zbiór

25%

transport

10%
uprawa

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Słoma

Średnie zużycie paliwa w zabiegach agrotechnicznych przy uprawie

pszenżyta

uprawa

37%

nawożenie

12%

ochrona 

chemiczna

9%

zbiór

36%

transport
6%

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Produkcja słomy – zużycie paliwa

Największe zużycie paliwa występuje przy uprawie pszenicy.

Średnie zużycie paliwa jest następujące:

• przy uprawie żyta wynosi 56,6 l/ha,

• przy uprawie pszenżyta 77,7 l/ha,

• przy uprawie pszenicy 88,1 l/ha.

Uwzględniając uprawę roślin tylko na ziarno zużycie paliwa wynosi:

• żyto – 17,4 l/t;

• pszenżyto – 18,3 l/t;

• pszenica – 18,7 l/t.

Uwzględniając trzy zboża jako jednorodną próbę zużycie paliwa na
poszczególne zabiegi jest następujące:

• uprawa gleby – 37% do 42,8%;

• nawożenie – 12,8% do 15%;

• ochrona chemiczna – 9% do 10,8%;

• zbiór – 23,8% do 36%;

• transport bliski – 6% do 10%.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

System przechowywania ma duży wpływ na jakość biomasy.

Narażenie zbelowanej biomasy na warunki atmosferyczne (deszcz,

śnieg) może mieć znaczący wpływ na obniżenie wartości

energetycznej przechowywanego materiału (głównie ze względu na

ubytek masy i wilgotność).

W niekorzystnych warunkach magazynowych może dochodzić do

gnicia słomy i/lub jej samozagrzewania (czyli korozji biologicznej).

Badano zmiany jakości słomy w zależności od długości czasu jej

przechowywania. Bele słomy żytniej i pszennej umieszczono na

niezadaszonym placu a bele słomy rzepakowej w magazynie

zadaszonym.

Dane dotyczące zmian wilgotności i wagi bel dotyczą słomy

składowanej na odkrytym placu składowym.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

Przechowywanych jest łącznie 35 bel słomy trzech gatunków roślin.

W celu określenia masy i wilgotności słomy w przechowywanych

belach wykorzystywane są następujące urządzenia:
• Waga WPT/4P2 o zakresie ważenia do 1000kg (zakupiona w ramach środków 

finansowych projektu);

• Tester wilgotności do siana i słomy sprasowanej firmy Dramiński (zakres pomiarowy 

10÷80 [%] i 1÷100 [oC]) – sprzęt PEC Lubań

• Wagosuszarka MAC 50

Wilgotność biomasy mierzona jest w 5 punktach każdej beli.

1                                           2

3

4                                           5

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

Gatunek Parametry chemiczne Parametry fizyczne

H [%] C [%] N [%] S [%] Wilgotność całkowita [%] Wartość opałowa [kJ/kg]

III kw 2009

Pszenica 6,3 46,97 0,61 0,14 6,24 16 437

Żyto 6,19 46,57 0,58 0,14 5,7 16 006

Rzepak 6,1 45,65 0,96 0,32 6,78 16 168

IV kw 2009

Pszenica 6,02 45,44 0,88 0,21 7,04 16 237

Żyto 5,94 45,43 1,2 0,18 12,5 14 814

Rzepak 6,11 45,12 0,74 0,23 7,27 15 652

I kw 2010

Pszenica 5,82 45,25 0,96 0,17 38,8 9 517

Żyto 5,97 45,92 1,14 0,18 50,8 7 440

Rzepak 6,08 44,78 0,88 0,27 7,9 15 343

II kw 2010

Pszenica 6,5 45,9 0,7 0,2 43,6 8 457

Żyto 6,1 46,8 0,95 0,17 39,6 9 580

Rzepak 6,15 46,4 0,72 0,18 8,4 15 377

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

Gatunek Formy ogólne [% w psm]

P2O5 P K2O K MgO Mg CaO Ca Na2O Na

III kw 2009

Pszenica 0,16 0,07 0,36 0,30 0,09 0,05 0,44 0,31 0,004 0,003

Żyto 0,20 0,09 0,56 0,46 0,07 0,04 0,46 0,33 0,004 0,003

Rzepak 0,30 0,13 0,86 0,71 0,22 0,13 1,38 0,98 0,019 0,014

IV kw 2009

Pszenica 0,16 0,07 0,48 0,40 0,13 0,08 0,52 0,37 0,006 0,004

Żyto 0,28 0,12 1,48 1,23 0,11 0,07 0,58 0,41 0,010 0,007

Rzepak 0,20 0,09 1,10 0,91 0,15 0,09 1,19 0,85 0,006 0,004

I kw 2010

Pszenica 0,16 0,07 0,92 0,76 0,21 0,13 0,66 0,47 0,006 0,004

Żyto 0,30 0,13 1,20 1,00 0,11 0,07 0,56 0,40 0,004 0,003

Rzepak 0,24 0,10 0,96 0,80 0,21 0,13 1,30 0,93 0,011 0,008

II kw 2010

Pszenica 0,12 0,05 0,28 0,23 0,13 0,08 0,58 0,41 0,002 0,001

Żyto 0,28 0,12 1,04 0,86 0,08 0,05 0,47 0,34 0,002 0,001

Rzepak 0,20 0,09 0,62 0,52 0,13 0,08 0,99 0,71 0,002 0,001

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przechowywanie słomy – zmiana właściwości użytkowych

Gatunek Zawartość chloru

[% suchej masy] [% świeżej masy]

III kw 2009

Pszenica 0,057 0,053

Żyto 0,071 0,065

Rzepak 0,124 0,115

IV kw 2009

Pszenica 0,155 0,076

Żyto 0,098 0,071

Rzepak 0,046 0,042

I kw 2010

Pszenica 0,063 0,023

Żyto 0,146 0,072

Rzepak 0,167 0,153

II kw 2010

Pszenica 0,063 0,060

Żyto 0,142 0,143

Rzepak 0,103 0,099

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Właściwości biomasy ze słomy

zawartość popiołu – (przy wilgotności 14%)

• słoma pszenna 4%;

• żytnia 4,2%;

• rzepakowa 3,8%.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Zużycie energii jest tym mniejsze (a wydajność większa) im większa

jest średnica oczek sita zastosowana w rozdrabniaczu.

Wpływ na proces rozdrabniania ma również wcześniejsze

przygotowanie materiału. Poddanie rozdrabnianiu wcześniejszemu

powoduje mniejsze zużycie energii w drugim stopniu rozdrabniania.

Rozdrabnianie – Bąk

Rozdrabniana słoma pochodziła z bel pszenżyta.

Przygotowanie słomy do rozdrabniania obejmowało:

• rozwinięcie w odwijaczu, 

• rozluźnienie i rozdrabnianie wstępnym za pomocą: wozu paszowego, rozrzutnika 

obornika i przyczepy samozbierającej.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Stopień rozdrobnienia słomy w różnych urządzeniach
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Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Przygotowana wstępnie słoma została rozdrobniona na

rozdrabniaczu Bąk zaopatrzonym w trzy rodzaje ekranów o oczkach

okrągłych o średnicach: 12, 16 i 22mm.

Parametrem zmiennym w trakcie badań były ekrany z różnej

wielkości oczkami oraz sposób przygotowania słomy.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Nr pomiaru Zużycie energii, kWh/t Wydajność, kg/h Rodzaj przygotowania wstępnego Średnica oczek ekranu, mm

1 57,51 28,67 SN 12

2 41,35 37,41 SN 16

3 42,54 37,73 SN 22

4 33,29 50,34 WP1B 12

5 31,78 51,41 WP1B 16

6 31,71 52,44 WP1B 22

7 32,68 50,12 WP2B 12

8 30,07 54,34 WP2B 16

9 26,51 61,97 WP2B 22

10 40,44 40,63 RBPion 12

11 38,31 42,89 RBPion 16

12 41,87 39,24 RBPion 22

13 44,04 37,96 RBPoz 12

14 35,31 46,53 RBPoz 16

15 38,48 42,69 RBPoz 22

16 38,98 42,67 PS 12

17 37,94 43,83 PS 16

18 29,83 55,75 PS 22

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

W zależności od wstępnego przygotowania słomy i wielkości oczek

ekranu zainstalowanego w rozdrabniaczu Bąk w trakcie badań

wydajność jego wahała się od 28,5kg/h do 62kg/h.

Średnia wydajność rozdrabniania słomy wynosiła 45,4kg/h, przy

średnim zużyciu energii na poziomie 37,4kWh/t.

Z analizy wynika, że wielkość oczka w sicie ekranu rozdrabniacza

ma istotny statystycznie wpływ na zużycie energii i wydajność

rozdrabniacza, na poziomie ufności 95%.

W przypadku drugiego czynnika, czyli wstępnego przygotowania

słomy różnice te nie są już tak bardzo wyraźne.

Zużycie energii w procesie rozdrabniania było najmniejsze przy

przygotowaniu biomasy w wozie paszowym (niezależnie czy ten

proces odbywał się przy użyciu jednej czy dwóch bel).

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Średnia wydajność rozdrabniania w rozdrabniaczu Alchemik była

zdecydowanie wyższa niż w rozdrabniaczu Bąk i wynosiła

775,23kg/h przy średnim zużyciu energii na poziomie 26,98kWh/t.

Najniższe zużycie energii było na poziomie 22,4kWh/t, a najwyższe

wyniosło 33,6kWh/t.

Na zużycie energii i wydajność w rozdrabniaczach firmy ASKET

wpływ ma wielkość oczek sita rozdrabniacza. Zużycie energii jest

większe przy mniejszych oczkach sita. Dla beli okrągłej zużycie

energii przy sicie 15mm wynosi od 28,1 do 30,9kWh/t. Natomiast dla

sita o wielkości oczek 30 mm waha się od 17,7 do 19,8kWh/t.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

PEC w Lubaniu – przykład wykorzystania słomy

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania
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PEC w Lubaniu – przykład wykorzystania słomy

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystania

Właściwości biomasy wierzby energetycznej

zawartość wilgoci – pędy ścięte po zakończeniu wegetacji roślin

mają wilgotność powyżej 50%.

Z badań wynika, że górne części pędów miały wilgotność średnio

52,73% natomiast dolne części pędów miały średnią wilgotność

56,35%.

wartość opałowa – 7–8MJ/kg świeżej masy (17–19MJ/kg s.m.);

zawartość popiołu – ok. 2–3%;

gęstość nasypowa – ok. 200 – 270kg/m3.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Właściwości biomasy Miskantusa

zawartość wilgoci – przy zbiorze zimowym wilgotność powyżej 50%

natomiast przy zbiorze opóźnionym – tuż przed rozpoczęciem

wegetacji ok. 20%

wartość opałowa – 14–17MJ/kg s.m.

zawartość popiołu – przy zbiorze zimowym ok. 3%, przy zbiorze

wiosennym 1%

gęstość nasypowa – ok. 85 – 120kg/m3.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Właściwości biomasy Ślazowca pensylwańskiego

zawartość wilgoci – stosunkowo niska 20 do 25%, w przypadku

zbioru późnego

wartość opałowa – ok. 15–17MJ/kg s.m.

zawartość popiołu – ok. 3%

gęstość nasypowa – ok. 85 – 105kg/m3.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Wierzba                 

krzewiasta
Miskantus           

Ślazowiec            

pensylwański

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Wierzba 70,9 ha - Struktura nakładów pracy ludzi, %

128 rbh/ha

15,0

12,3

10,3

74,6

7,2

6,0 1,8 0,9 Likwid.plantacji – 74,6%

Transport – 15,0%

Inne zabiegi – 12,3%

Sadzenie – 10,3%

Nawożenie – 7,2%

Zbiór – 6,0%

Uprawa gleby – 1,8%

Ochr.roślin/pielęgn. –

0,9%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Struktura nakładów pracy ciągników i maszyn samobieżnych 

kWh/ha, %

5097 kWh/ha

14,1

10,1

8,9

4,6
4,6 1,2

23,5

32,8

Zbiór – 32,8%

Transport – 23,5%

Inne zabiegi – 14,1%

Nawożenie – 10,1%

Likwidacja plantacji – 8,9%

Uprawa gleby – 4,6%

Sadzenie – 4,6%

Ochr.roślin/pielęgn.– 1,2%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Koszty produkcji biomasy – wierzba (plantacja 71ha)

11,0%10,2%

19,4%

1,6%

2,9%

18,5%

21,5%

7,7%

5,0%

2,2%

Zbiór   - 21,5%

Nawożenie  - 18,5%

Sadzenie    - 11,0%

Transport    - 5,9%

Likwid.plantacji - 7,7%

Inne zabiegi  - 5,0%

Ochrona roślin - 2,2%

Uprawa gleby  - 1,7%

Ogólnogospod. - 2,9%

Podatek rolny   - 19,4%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Koszty produkcji biomasy – wierzba (plantacja 71ha)

8,7%

6,1%

14,7%

45,5%2,7%

2,9%

19,4%
Mechanizacja   - 45,5%

Nawozy            - 14,7%

Sadzonki           -  8,7%

Robocizna         -  6,1%

Środki ochr.ros. -  2,7%

Ogólnogospod.  -  2,9%

Podatek rolny    - 19,4%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Koszty produkcji biomasy – Miskantus (plantacja 20ha)

5,9%

13,0%

6,0%

22,2% 24,0%

26,0%

1,1%

1,2%

0,7%
Zbiór - 26 %

Sadzenie  - 24%

Nawożenie  - 22,2%

Transp.bel - 6%

Uprawa gleby  - 1,1%

Likwid. plantacji - 1,2%

Ochrona roślin - 0,7%

Ogólnogospod. - 13%

Podatek rolny  - 5,9% 

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Koszty produkcji biomasy – Miskantus (plantacja 20ha)

5,9%
13,0%

0,8%

1,8%
31,9%

23,1%

3,5%

20,0%

Mechanizacja    - 31,9%

Sadzonki           -  23,1%

Nawozy              - 20,0%

Sznurek              -   3,5%

Robocizna         -   1,8%

Środki ochr.ros. -   0,8%

Ogólnogospod.  - 13,0%

Podatek rolny    -   5,9%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Formy biomasy

Kawałki drewna;

Całe pędy np. wierzby;

Zrębki;

Trociny, wióry;

Formy kompaktowe – pelety, brykiety.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Właściwości peletów drzewnych

zawartość wilgoci – ok. 10%;

wartość opałowa – ok. 17 MJ/kg;

zawartość popiołu – poniżej 1,5%;

gęstość nasypowa – 500 do 600 kg/m3.

Pelety oraz brykiety są dobrym rozwiązaniem przy energetycznym

wykorzystywaniu niejednorodnego materiału (np. słoma). Pozwala to m.in.

na zachowanie ustabilizowanej wilgotności materiału (wartości opałowej).

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
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Brykietowanie – Alchemik

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Biogaz – definicja

gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki

odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz

składowisk odpadów

Szacunkowy potencjał produkcyjny biogazu

Kiszonka z kukurydzy – 200m3 z 1 tony kiszonki

Gnojowica świńska – 500m3 z 1 tony s.m.o.

Obornik świński – 400m3 z 1 tony s.m.o.

Obornik i gnojówka bydlęca – 350m3 z 1 tony s.m.o.

Pomiot kurzy – 520m3 z 1 tony s.m.o.

Biogaz
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Źródła pozyskiwania biogazu, stosowanego jako odnawialne

źródło energii 

fermentacja osadu czynnego w komorach fermentacyjnych

oczyszczalni ścieków,

fermentacja organicznych odpadów przemysłowych

i konsumpcyjnych na składowiskach,

fermentacja gnojowicy i obornika w gospodarstwach rolnych,

fermentacja biomasy roślinnej.

Główne zalety produkcji biogazu:

możliwość użycia biomasy o wilgotności 40%,

redukcja odorów zwierzęcych,

wykorzystanie gnojowicy, zmniejszanie jej nadprodukcji,

redukcja patogenów,

wykorzystanie odchodów ptasich o dużej zawartości azotu

organicznego, który w trakcie fermentacji przechodzi w formę

nieorganiczną,
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BIOCLUS – bilans biomasy

Bilans biomasy dla woj. Wielkopolskiego obejmuje zasoby biomasy

leśnej, rolnej oraz odpadowej

Uwzględnia on wykorzystanie biomasy na cele produkcji:

• Energii elektrycznej i/lub cieplnej;

• Biogazu rolniczego.

BIOCLUS

BIOCLUS – biomasa leśna

Lasy zajmują na obszarze woj. Wielkopolskiego 660tys. ha (GUS –

stan na 31 grudnia 2008r.), co odpowiada lesistości 25,6%

powierzchni geodezyjnej.

Posłużono się metodą opracowaną przez Europejskie Centrum

Energii Odnawialnej, przy uwzględnieniu:

• powierzchni lasów;

• przyrostu rocznego w m3/ha - w Wielkopolsce ok. 5,35 m3/ha (2005-2009);

• wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze – 55% przyrostu rocznego

(Raport o stanie Lasów w 2008r.);

• wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne – 25% pozyskanego drewna na

cele gospodarcze (EC BREC)

Zał: wartość energetyczna drewna świeżego wynosi średnio 10GJ/t; sprawność urządzeń - 80%.

Województwo
Powierzchnia

Lasów [ha]

Zasoby drewna

odpadowego [m3]

Zasoby drewna

odpadowego [t]

Energia 

[GJ]

Wielkopolskie 660 385 681 022 442 664 3 541 315

Polska 7 059 877 7 280 498 4 732 324 37 858 590

BIOCLUS
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BIOCLUS – biomasa rolna

Powierzchnia upraw zbożowych utrzymuje się na zbliżonym

poziomie – 1014,5tys ha w 2005 do 1034,9tys ha w 2009r., uprawy

rzepaku się zwiększają – 72tys ha w 2005 do 123,6tys ha w 2009r.

Na podstawie zebranych informacji o plonach oszacowano produkcję

słomy w Wielkopolsce w latach 2005-2009 [tys. ton]

2005 2006 2007 2008 2009

Pszenica
390,27 296,36 361,75 359,52 465,26

Żyto
833,09 652,00 763,26 762,05 952,22

Pszenżyto 
1031,50 869,35 1082,99 1031,07 1346,76

Jęczmień 
415,03 369,54 486,19 369,67 496,27

Mieszanki zbożowe 
716,49 605,20 765,25 431,61 610,44

Rzepak 
219,60 243,57 321,77 321,46 422,71

RAZEM 
3605,97 3036,00 3781,21 3275,38 4293,65

BIOCLUS

BIOCLUS – biomasa rolna

Po uwzględnieniu zapotrzebowania na słomę w rolnictwie (głównie

produkcja zwierzęca) wyznaczono potencjał słomy do

energetycznego wykorzystania.

Ilość słomy jaka może być przeznaczana na cele opałowe bez

szkody dla produkcji rolniczej w woj. Wielkopolskim zmienia się

w czasie i ściśle zależy od plonowania roślin.

W roku ubiegłym oszacowana nadwyżka słomy wynosiła 364,67tys

ton, jednak w roku poprzednim wystąpił nieznaczny niedobór słomy

w regionie.

BIOCLUS
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BIOCLUS – biogaz

Występująca w woj. Wielkopolskim biomasa może być również

wykorzystana do produkcji biogazu.

Uwzględniono odpady z uprawy ziemniaków, buraków, kukurydzę

oraz trwałe użytki zielone i odchody zwierzęce.

Stwierdzono, że:

W regionie występują niedobory paszy objętościowej zatem nie jest

możliwe planowanie produkcji biogazu z TUZ.

Największy potencjał produkcji biogazu jest związany z uprawą

kukurydzy – teoretyczny potencjał produkcji biogazu – 670mln m3

Potencjał techniczny produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych

w Wielkopolsce wynosi 220mln m3 dla trzody, 125mln m3 dla bydła

i 10mln m3 dla drobiu.

BIOCLUS

BIOCLUS – rośliny energetyczne

W grupie roślin energetycznych w Wielkopolsce, podobnie jak

w całym kraju dominuje wierzba energetyczna, która jest uprawiana

na 1178 ha, co stanowi 98,5% powierzchni RE.

Udział trwałych plantacji pozostałych rodzajów roślin energetycznych

można ocenić jako niewielki.

Przeciętna deklarowana przez rolników powierzchnia trwałych

plantacji roślin energetycznych w Wielkopolsce wynosiła w 2007 r.

16,8ha i była dwukrotnie większa niż średnia krajowa (8,04ha).

Na podstawie powierzchni upraw i założonym plonie roślin

energetycznych na poziomie 17,5t s.m./ha określono, iż potencjał

techniczny biomasy w Wielkopolsce z RE wynosił w 2007 r. ok.

21tys. ton s.m.

BIOCLUS
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Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w danej mierze uzależniony od regionu 

kraju oraz od rodzaju aglomeracji. Odpady pochodzące z uprzemysłowionej, zurbanizowanej 

części kraju, morfologicznie znacznie różnią się od odpadów pochodzących z obszarów 

wiejskich czy małomiasteczkowych. Niezależnie od tych czynników można jednak z całą 

pewnością przyjąć, że głównymi składnikami morfologicznymi odpadów niezależnie od ich 

udziału masowego są następujące substancje organiczne i nieorganiczne: 

1-odpady ceramiczne, 

2-odpady szklane, 

3-odpady metalowe, 

4-drewna budowlanego, 

5-odpady makulatury papierowej, 

6-odpady makulatury kartonowej, 

7-odpady tworzyw sztucznych, 

8-odpady PCV, 

9-odpady tekstylne, 

10-odpady skórzane, 

11-odpady gumowe, 

12-odpady organiczne pochodzenia roślinnego, 

13-odpady organiczne mięsne, 

14-odpady organiczne kostne, 

15-brykiety z drewna mieszanego, 

16-pelety z drewna mieszanego, 

17-osady ściekowe. 

Odpady 1÷3 zawierające ceramiczne odpady budowlane, szkło oraz metale żelazne i metale 

kolorowe są odpadami niepalnymi i powinny być usunięte z ogólnej masy odpadów  

w procesie sortowania ręcznego i sortowania mechanicznego bezwzględnie przed procesem 

termicznej utylizacji. Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do termicznej utylizacji 

odpadów, substancje te powinny być bezwzględnie usunięte ze strumienia odpadów 

podawanych do instalacji. Obecność materiałów ceramicznych i szklanych zwiększa 

niepotrzebnie masę popiołu, który w zależności od stosowanej technologii i składu 

morfologicznego utylizowanych odpadów może być popiołem zaliczanym do odpadów, 

powiększając w ten sposób masę odpadu, który podlega dalszemu procesowi utylizacji. 



Odpady ceramiczne i szklane są również częstą przyczyną, jako substancje trwałe  

o znacznych rozmiarach, awarii urządzeń kotłowych i urządzeń odpopielania –rusztów  

i urządzeń hydrotransportu popiołu. Pogarszając w istotny sposób wskaźniki niezawodności 

pracy instalacji. 

Brak odbioru metali ze strumienia odpadów podawanych do instalacji utylizacji powoduje 

straty ekonomiczne z tytułu odzysku cennego- dość drogiego- surowca w postaci złomu 

żelaznego i złomu metali kolorowych, oraz powoduje straty spowodowane wzrostem ilości 

przestojów wynikających z destrukcyjnego oddziaływania elementów złomu na urządzenia 

komory spalania i urządzenia transportu popiołu. Przeniesienie procesu odbioru złomu metali 

z fazy zasilania instalacji na fazę odprowadzenia popiołu jest czynnością niepoprawną 

technologicznie z powodu znacznej utraty własności ferromagnetycznych przez elementy 

żelazne. Spowodowane jest to niekiedy bardzo gruba warstwą ‘zendry”, która powstaje na 

powierzchni metalu w wyniku wysokotemperaturowego utleniania. Przy braku 

mechanicznego wychwytywaniu metali ze strumienia popiołu. Stopień oczyszczania popiołu  

z metali, obniża się w niektórych przypadkach bardzo znacznie i utrata metali może być 

większa od 50% ich masy wejściowej. 

Segregacja i odseparowywanie materiałów niepalnych ze strumienia utylizowanych odpadów 

jest, więc czynnością niezbędna z ekonomicznego punktu widzenia oraz ze strony pewności  

i niezawodności eksploatacyjnej instalacji. 

Pozostałe substancje odpadów (4÷14) są to odpady palne organiczne  

i nieorganiczne. Odpady te powinny podlegać segregacji gabarytowej z uwagi na wielkość 

urządzeń transportujących oraz urządzeń procesu suszenia i procesu termicznego rozkładu. 

Zmniejszenie wymiarów gabarytowych, szczególnie drewna budowlanego, powoduje wzrost 

gęstości nasypowej i znaczne obniżenie objętości urządzeń technologicznych instalacji. 

Dodatkowym rozwiązaniem problemu powinno być rozdrobnienie odpadów do takich 

rozmiarów aby mogła nastąpić paletyzacja, brykietyzacja lub zagęszczenie do postaci kęsów 

o rozmiarach nie większych jak 200mm. Sprasowana postać odpadów jest najbardziej 

ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem logistycznym dostarczania odpadów ze 

składowiska do instalacji termicznej utylizacji. Powstałe w wyniku procesu rozdrobnienia  

i prasowania formowane alternatywne paliwo energetyczne (FAPE) posiada w zależności od 

rodzaju substancji stopnia sprasowania gęstość nasypową (D
r
n) w granicach 400÷600 kg/m

3
 

oraz wilgotność w granicach (W
r
) 5-15%, co w przypadku gęstości jest dwukrotnie większe  

w stosunku do odpadów luźno ułożonych, a w przypadku wilgoci jest 3-4 krotnie mniejsze od 

wilgoci materiału surowego. 

Wykonanie sortowania i sprasowania odpadów z jednej strony daje wysokokaloryczne paliwo 

energetyczne (FAPE) a z drugiej strony umożliwia usytuowanie instalacji do termicznej 

utylizacji odpadów w środowisku wysoce zurbanizowanym, lecz posiadającym możliwości 

odbioru wytworzonej energii cieplnej w postaci wody, przetworzonej na energię gorącej 

wody i prądu elektrycznego. 



W takim przypadku, transport FAPE z wysypiska odpadów do instalacji nie stanowi żadnego 

problemu logistycznego i ekologicznego. Nie stanowi również żadnego zagrożenia dla 

środowiska naturalnego i nie jest żadną uciążliwością dla otoczenia ludzkiego wzdłuż trasy 

dowozu FAPE z wysypiska usytuowanego poza siedzibami ludzkimi do instalacji 

usytuowanej w ludzkim środowisku mieszkalnym. Przykładowa instalacja, która będzie 

utylizować rocznie około 200000t odpadów, co odpowiada godzinnemu zużyciu około 25t/h, 

wymaga obsługi jedynie przez 3-4 „tiry”, które w ciągu 1h będą zwiększać ruch 

samochodowy w danym rejonie ulicznym. Przy takiej technologii przygotowania odpadów do 

spalania i odpowiedniej technologii termicznego ich przekształcania, uciążliwość dla 

otoczenia spowodowana ich transportem jest całkowicie pomijalna. 

Jako alternatywne paliwo energetyczne do spalania w Instalacji (termicznej utylizacji 

odpadów) można użyć biomasy pochodzącej z drewna leśnego lub z innych upraw rolniczych. 

Sprasowana substancja biomasy roślinnej może spełniać zamienne rolę paliwa w instalacji 

utylizacji odpadów. 

Najkorzystniej jest wówczas, gdy biomasa jest również zagęszczona do formy peletów, 

brykietów lub kęsów. Biomasa w takiej formie może być podawana do instalacji łącznie  

z FAPE pochodzącym z odpadów lub może być spalona samodzielnie. 

Odpadem, który może być utylizowany w instalacji są również osady ściekowe. Osady 

ściekowe powinny być przed dostarczeniem do instalacji poddane procesowi naturalnego 

odsączenia na lagunach w oczyszczalni ścieków lub powinny być odwodnione mechanicznie 

w wirówkach lub prasach. 

Częściowo pozbawiony wody osad ściekowy może być poddany procesowi termicznej 

utylizacji samodzielnie lub może być spalony w dowolnych proporcjach masowych łącznie  

z FAPE pochodzącym z odpadów lub współspalony łącznie z biomasą. 

2.Własności fizykochemiczne podstawowych składników odpadów, osadów ściekowych  

i biomasy pochodzącej z drewna. 

Własności fizykochemiczne podstawowych składników morfologicznych odpadów 

komunalnych podane zostały w tabeli nr 1. W celach porównawczych podano również 

własności fizykochemiczne biomasy pochodzącej z drewna oraz osadów ściekowych 

pochodzących z oczyszczalni ścieków „GOS” Łódź. 

Parametrami substancji palnej, które w decydujący sposób wpływają na proces zapłonu jest 

zawartość wilgoci i zawartość popiołu. Zawartość wilgoci, sposób jej rozmieszczenia  

i struktura fizyczna substancji mineralnej ma natomiast duży wpływ na szybkość termicznego 

rozkładu i szybkość wydzielania się gazów pirolitycznych. Substancja mineralna może, 

bowiem wchodzić w chemiczny skład substancji organicznej lub może tworzyć odrębne 

struktury połączone fizycznie z substancją organiczną lub może otaczać je. Wpływ: 

oddziaływanie substancji mineralnej objawia się w różny, często nieprzewidywalny sposób 

zarówno w fazie suszenia, w fazie wyjścia części lotnych, jak i w fazie spalania karbonizatu. 

Pomijając różne częste odstępstwa, można generalnie stwierdzić, że wzrost zawartości 



wilgoci i substancji mineralnej, zawsze prowadzi do wzrostu czasu zapłonu substancji palnej. 

Rozpatrując zawartość wilgoci (W
r
) i popiołu (A

r
) w przedstawionych w tabeli 1 składnikach 

morfologicznych odpadów, należy zaznaczyć bardzo duży rozrzut szczególnie zawartości 

wilgoci (W
r
). W dostarczonej próbce odpadów, zawartość wilgoci poszczególnych 

składników morfologicznych waha się od 0,68% do 28,45%. Zawartość wilgoci roboczej (W
r
) 

jest ściśle uzależniona od strukturalnej budowy fizycznej danej substancji. Wilgoć robocza 

(W
r
), a szczególnie wilgoć przemijająca (W

p
) jest, bowiem ściśle związana z wilgotnością 

analityczną (W
a
), która jest fizyczną cechą danej substancji. Wilgotność osadów ściekowych 

w stanie dostarczonym (roboczym), przytoczna jako punkt odniesienia jest bardzo wysoko  

i sięga 78, 12%, a natomiast, wilgotność brykietów i peletów pochodzących z drewna, które w 

stanie luźnym posiada wilgotność (W
r
) około 40÷60%, po sprasowaniu posiada wilgotność 

rzędu 9,62÷11,84%. Zawartość wilgoci materiałów o bardzo dużej nasiąkliwości można 

znacznie zmniejszyć na drodze prasowania. Proces ten w istotny sposób obniża balastową 

zawartość wilgoci w paliwie i w zdecydowany sposób poprawia wartość energetyczną danej 

substancji, czego wskaźnikiem jest wartość opałowa, (Qri). 

Składnikiem paliwa który decyduje o czasie całkowitego wypalania danej substancji jest 

karbonizat (K
r
), który pozostaje po odgazowaniu danej substancji. Ilość karbonizatu 

pozostałego po odgazowaniu oraz jego struktura fizykochemiczna (skład chemiczny i sposób 

ułożenia siatek krystalicznych węgla) decyduje o szybkości wypalania się danego składnika 

morfologicznego odpadów. Czas wypalania poszczególnych struktur morfologicznych 

wpływa, bowiem na strukturę złoża wypalonych odpadów ( o ile są one wypalone  

w złożu np. na ruszcie). Struktura złoża wpływa bowiem w zdecydowany sposób na powstałą 

stratę kominową (Sk) oraz stratę niecałkowitego spalania w żużlu (Snż). 

Pozostałość karbonizatu (K
r
) po procesie odgazowania jest, więc bardzo ważną cechą 

fizykochemiczną składników morfologicznych, które w bardzo istotny sposób wpływają na 

sprawność termiczną, oraz sprawność ekologiczną procesu termicznej utylizacji. Obniżenie 

sprawności termicznej wynika ze wzrostu straty kominowej (Sk) i straty niecałkowitego 

spalania (Sn), a pogorszenie sprawności ekologicznej wynika ze wzrostu zawartości koksiku 

(C) w żużlu i popiele. 

Zawartość karbonizatu (K
r
), jako pozostałości po odgazowaniu jest w bardzo znacznej mierze 

uzależniona od rodzaju morfologicznego odpadów. Najmniejszą ilość karbonizatu  uzyskuje 

się w wyniku odgazowania substancji organicznych pochodzących z mięsnych odpadów 

zwierzęcych (K
r
= 3,85%) z makulatury (K

r
= 3,18÷5,23%), oraz osadów ściekowych (K

r
= 

3,57%). Najwyższe ilości karbonizatu powstają przy odgazowaniu odpadów pochodzących  

z PCV (K
r
= 27, 48%), oraz z odpadów skórzanych (K

r
= 32, 84%) ·i z odpadów gumowych 

(K
r
= 46,15%). 

O szybkości wypalania karbonizatu, oraz o sposobie zachowania się spalonej substancji  

w istotny sposób decyduje ilość oraz skład elementarny substancji mineralnej, z której po 

spaleniu powstaje popiół. Substancja mineralna może bowiem wchodzić w związki 

chemiczne z pierwiastkami (C, H, O, S, N), które tworzą substancję palną (guma, PCV, kości) 

i wówczas jest to tzw. substancja związana chemicznie lub może nie być związana 



chemicznie z substancją palną będąca substancją przybyszową,  dającą się mechanicznie 

oddzielić np. w procesie flotacji. Skład chemiczny substancji mineralnej odgrywa natomiast 

bardzo istotną rolę w procesie termicznych przemian popiołu w trakcie spalania. Pierwiastki 

metali grupy alkalicznych (Mg, Ca), oraz grupy litowców (Na, K)  

w bardzo istotny sposób obniżają temperatury fizyczne popiołu (spiekania, mięknienia, 

topnienia i płynięcia). W przeciwieństwie do tych grup pierwiastkowych, pierwiastki grupy 

węglowców (Si), borowców (Al.) oraz żelazowców (Fe, Co, Ni), charakterystyczne 

temperatury popiołu znacznie podnoszą. 

Oznaczone zawartości popiołu (A
r
) przedstawione w tabeli 1 wykazały że składniki 

morfologiczne odpadów pochodzących z organicznych substancji roślinnych i zwierzęcych 

(poza odpadami kostnymi) zawierają znacznie mniej popiołu niż odpady pochodzenia 

przemysłowego typu PCV, guma, skóry w których pierwiastki chemiczne tworzą popiół   

w znacznej mierze związany chemicznie z pierwiastkami tworzącymi substancję palną. 

Substancję mineralną w tej grupie odpadów tworzą głównie pierwiastki: Si, Al, Fe, Co, Ni, 

które znacznie podnoszą do góry charakterystyczne temperatury popiołu, co przedstawia 

tabela nr.2. 

Popiół pochodzący z odpadów roślinnych i zwierzęcych powstaje głównie  

z pierwiastków grupy: (Ca, Mg, Na, K), które w istotny sposób obniżają charakterystyczne 

temperatury popiołu w trakcie termicznego nagrzewu. Obniżenie temperatur jest na tyle 

znaczne, że wymaga bardzo uważnego prowadzenia procesu, w takim zakresie, aby nie 

przekroczyć temperatury w złożu spalającego się paliwa powyżej 1000
o
C, gdyż to powoduje 

oblepienie niespalnego paliwa przez roztopiony żużel i znaczny wzrost straty niecałkowitego 

spalania w żużlu. 

Zawartość popiołu autotochtonicznego  w odpadach organicznych, waha się od 0,5 do 5%,  

a w odpadach przemysłowych, waha się od 10 do 20%. Wśród odpadów organicznych jedynie 

odpady kostne zawierają duże ilości popiołu na poziomie A
r
=25÷35%. Oprócz dużej ilości 

popiołu, odpady kostne charakteryzują się popiołem o bardzo niskiej temperaturze spiekania, 

mięknienia i topnienia.  

 

2.Niezbędny zakres informacji dotyczących fizykochemicznych i kinetycznych własności 

zasadniczych składników morfologicznych odpadów 

Zaprojektowanie procesu technologicznego termicznej konwersji odpadów wymaga 

gruntowego poznania ich własności fizykochemicznych i kinetycznych. Informacje dotyczące 

składu elementarnego, kaloryczności, zdolności do suszenia, odgazowania oraz procesu 

spalania są niezbędne dla zaprojektowania poszczególnych elementów instalacji, w której 

realizowany jest proces optymalnego termicznie i bezpiecznego ekologicznie energetycznego 

recyklingu odpadów. Analiza dotychczas przeprowadzonych wyników oznaczeń własności 

fizykochemicznych badanych substancji wykazała znaczne różnice zarówno, co do zawartości 

wilgoci (W), popiołu (A) jak i wartości opałowej (Q
r
i) próbek pochodzących z różnych 

składników morfologicznych odpadów. Rozrzut określonych parametrów wskazuje na 



konieczność dość ścisłego określenia składnika morfologicznego odpadu, który będzie 

poddany procesowi termicznej utylizacji. 

Z energetycznego punktu widzenia projektowanie instalacji do spalania odpadów 

komunalnych musi opierać się na bardzo wiarygodnych informacjach dotyczących zawartości 

wilgoci, popiołu, kaloryczności, składu elementarnego substancji organicznej  

i nieorganicznej, stopnia konwersji w gaz pizolityczny w trakcie odgazowania, własności 

fizycznych popiołu w wysokich temperaturach, właściwości kinetycznych gazów 

pirolitycznych i właściwości fizykochemicznych karbonizatów.  Parametry te muszą być 

konieczne określone dla wybranych odpadów, dla których będzie konstruowana instalacja 

kotłowa. Nie można w żadnym przypadku przez „per analogie” przenosić oznaczeń  

i wyników badań dotyczących konwencjonalnych paliw stałych na paliwa pochodzące  

z odpadów. Występują jednak pewne utrudnienia technologiczne, które muszą być 

uwzględnione przy projektowaniu instalacji do energetycznego recyklingu odpadów. 

Utrudnienia te wynikają z własności fizykochemicznych substancji organicznej, a szczególnie 

z jej części mineralnej. Bardzo ważnym problemem występującym przy spalaniu odpadów  

w kotłach energetycznych, są pierwiastki grupy metali alkalicznych takich jak: wapń  

i magnez, grupy azotowców: fosfor i azot, grupy chlorowców: chlor, grupy litowców: sód  

i potas. 

Niektóre pierwiastki oddziaływają niekorzystnie na powierzchnie ogrzewalne kotłów będąc 

sprawcami tzw. korozji chlorowej lub zanieczyszczających nadmiernie powierzchnie 

ogrzewalne poprzez tworzenie szklistych powłok powstałych w wyniku kondensacji par np. 

Na, K itd. 

Pierwiastki grupy metali alkalicznych i grupy litowców obniżają znacznie temperaturę 

mięknienia popiołu, co prowadzi do zażużlowania komór spalania  

i niszczenia struktury złoża spalonego paliwa poprzez tworzenie się rożnego rodzaju ścieków. 

Spalanie odpadów w kotłach energetycznych z uwagi na skład chemiczny substancji 

organicznej i nieorganicznej przebiega odmienne od spalania stałych paliw 

konwencjonalnych. Aby prawidłowo zaprojektować proces spalania odpadów należy 

„bezwzględnie” określić własności fizykochemiczne i kinetyczne zarówno substancji 

organicznej jak i nieorganicznej. Wykonane zostać, zatem muszą; analiza techniczna, 

elementarna, fizyczna oraz badania procesu suszenia, pirolizy, zapłonu  

i spalania badanych składników morfologicznych, które obejmują: 

1) Oznaczenie parametrów fizykochemicznych 

-wykonanie oznaczeń analizy termicznej substancji wyjściowej (roboczej), 

-wykonanie oznaczeń analizy elementarnej, 

-wykonanie oznaczeń gęstości pozornej, gęstości rzeczywistej, gęstości nasypowej oraz 

określenie porowatości, 

-oznaczenie rozkładu ziarnowego. 



2) Badania procesu suszenia 

-oznaczenie czasu odparowania wilgoci przemijającej w zależności od frakcji 

wymiarowych, 

-oznaczenie czasu i szybkości odparowania wilgoci w zależności od temperatury procesu 

w zakresie od 100
o
C do 800

o
C i frakcji wymiarowej. 

3) Określenie kinetyki szybkiej pirolizy 

-wyznaczenie szybkości pirolizy w zależności od temperatury procesu, szybkości 

nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-wyznaczenie stopnia konwersji substancji organicznej badanych prób w fazę gazową  

w zależności od temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie składu chemicznego gazu pirolitycznego w zależności od temperatury 

procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie własności fizycznych karbonizatu; gęstości pozornej, rzeczywistej, 

nasypowej i określenie porowatości w zależności od temperatury procesu, szybkości 

nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie masy karbonizatu oraz jego składu elementarnego w zależności od 

temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie składu chemicznego popiołu otrzymanego podczas spopielenia w warunkach 

szybkiej pirolizy, w zależności od temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji 

ziarnowej, 

-oznaczenie charakterystycznych temperatur popiołu otrzymanego z szybkiej pirolizy 

podczas nagrzewu w atmosferze utleniającej, półredukcyjnej i redukcyjnej. 

4) Określenie kinetyki spalania 

-wyznaczenie minimalnej temperatury zapłonu w zależności od rodzaju morfologicznego 

odpadów, od frakcji ziarnowej i koncentracji tlenu w strefie reakcji, 

-wyznaczenie charakterystycznych czasów spalania: czasu zapłonu, czasu spalania części 

lotnych, czasu spalania karbonizatu i całkowitego czasu spalania warstwy substancji  

w zależności od temperatury procesu, masy spalonej substancji, koncentracji tlenu i 

stopnia uziarnienia, 

-wyznaczenie charakterystycznych temperatur spalania: części lotnych  

i karbonizatu warstwy substancji, określonej masy w zależności od temperatury procesu, 

koncentracji tlenu i stopnia uziarnienia, 



--określenie charakterystycznych stałych kinetycznych poszczególnych faz spalania  

w zależności od temperatury procesu, koncentracji tlenu, stopnia uziarnienia i spalonej 

masy, 

-wyznaczenie składu chemicznego gazów spalinowych otrzymanych  

w trakcie spalania warstwy substancji w zależności od temperatury procesu, koncentracji 

tlenu, stopnia uziarnienia i rodzaju morfologicznego odpadów, 

-oznaczenie składu chemicznego popiołu otrzymanego w trakcie spalania  

w zależności od temperatury procesu, koncentracji tlenu i stopnia uziarnienia, 

-oznaczenie charakterystycznych temperatur popiołu w czasie nagrzewu  

w atmosferze półutleniającej i redukcyjnej poszczególnych składników morfologicznych 

odpadów. 

3.Wyniki badań fizykochemicznych i kinetycznych podstawowych składników 

morfologicznych odpadów komunalnych 

3.1.Analizy techniczne i elementarne 

Analizy techniczne i elementarne składników morfologicznych odpadów przeprowadzono 

w Zakładzie Kotłów i Turbin ITC i MP Politechniki Wrocławskiej we współpracy  

z Zakładem Chemii i Technologii Węgli Kamiennych i Pirolitycznych Instytutu Chemii  

i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. 

Analizę chemiczna i elementarna wykonano według odpowiednich norm: 

-wilgoć (W) według PN-80/G-04511 

-popiół (A) według PN-80/G-04512 

-części lotne (V) według PN-81/G-04516 

-ciepło spalania (Q3) według PN-81/G-U44513 

-gęstość rzeczywista (dr) według PN-81/G-04307 

-gęstość pozorna (dp) określono metodą rtęciową pod ciśnieniem atmosferycznym 

-węgiel (C) według PN-59/G-04335 

-wodór (H) według PN-59/G-04339 

-azot (N) według PN-58/G-04345 

-siarka (S) według PN-58/G-04340 

-tlen (O) obliczono jako pozostałość. 

Wyniki analizy technicznej i elementarnej badanych prób morfologicznych odpadów 

przedstawione są w tabeli nr 1. 



W tabeli przedstawiono również udział gazów pirolitycznych i karbonizatu otrzymanych 

w trakcie termicznego rozkładu badanych substancji w temperaturze 1000
o
C,  

w warunkach szybkiego nagrzewu (10
2
÷10

3
deg/s), jakie panują w początkowej strefie 

paleniska kotła rusztowego. 

Przedstawione wyniki badań wykazały, że poszczególne składniki morfologiczne 

znacznie różnią się między sobą zarówno zawartością wilgoci, (Wr), która jest w pewnym 

sensie cechą fizyczną danej substancji, jak również zawartością substancji mineralnej, 

chemicznie związanej z substancją organiczna jak i mineralną wolną-przybyszowa.  

Najwyższa zawartość substancji balastowych w postaci wilgoci charakterystyczna jest dla 

składników morfologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Substancje te 

charakteryzują się natomiast bardzo mała ilością substancji mineralnych chemicznie 

zawiązanych z substancją organiczną. Wyjątek stanowią odpady kostne, które posiadają 

40% udział substancji mineralnej chemicznie związanej z substancją organiczną. Odpady 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego posiadają bardzo dużą zdolność do wchłaniania 

wilgoci, co objawia się zawartością wilgoci znacznie powyżej 20%. Najwyższa zawartość 

wilgoci występuje w osadach ściekowych W
r
=78,12%. 

Odpady pochodzące z folii, PCV i gumy charakteryzują się bardzo niską zawartością 

wilgoci. Wilgoć w ich przypadku jest wyłącznie wilgocią powierzchniową zewnętrzną, jej 

zawartość nie przekracza z reguły 5%. Substancje te charakteryzują się natomiast 

związaną chemicznie substancją mineralną z substancją organiczną. Substancja mineralna 

stanowi różnego rodzaju wypełniacze, utwardzacze itd., które trwale są związane  

z pierwiastkami zaliczanymi do pierwiastków tworzących substancje organiczną. 

Stwierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w składzie chemicznym karbonizatu 

otrzymanego w trakcie procesu pirolizy. W karbonizacie oprócz pierwiastka C występują 

inne pierwiastki, które wchodzą w skład substancji mineralnej. Pierwiastki te impregnują 

substancje układów krystalitów węglowych, z reguły znacznie spowolniając proces 

wypalania ziaren karbonizatów. 

Oprócz różnic w zawartości składników balastowych (A
r
, W

r
) występują dość znaczne 

różnice w składzie elementarnym substancji organicznej. Zawartość pierwiastków C, H, 

O, od których głównie zależy wartość ciepła spalania (Qc) zmieniają się w dość szerokim 

zakresie, co powoduje znaczne fluktuacje w intensywności wydzielania się ciepła  

w poszczególnych fazach procesu spalania. Jest to przyczyną występowania znacznych 

spiętrzeń temperaturowych w fazie spalania gazów pirolitycznych prowadzących do 

przekroczenia dopuszczalnych temperatur mięknienia i spiekania popiołu oraz zatapiania 

niespalonych części odpadów w aglomeratach substancji żużlowej. 

Poszczególne składniki morfologiczne odpadów komunalnych w bardzo istotny sposób 

różnią się między sobą zarówno składem chemicznym jak  

i fizyczną budową strukturalną. Różnice te są tak istotne z chemicznego  

i fizycznego punktu widzenia, że praktycznie nie można dokonać żadnych 

merytorycznych porównań i szukać wspólnej platformy odniesienia. Budowa 

fizykochemiczna poszczególnych gatunków morfologicznych odpadów nakazuje 



traktować je, jako odrębne strukturalne substancje, które mają podlegać procesowi 

termicznego przekształcania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki analizy technicznej i elementarnej głównych składników odpadów komunalnych 

Lp. Rodzaj 

substancji 

A
 
% V

r
 % W

r 
% Qi 

KJ/kg 

A
r
 % C

r
 % H

r 
% O

r 
% N

r
 % S

r
 % Cl

r
 

% 

K
r
 % M

r
 % V

d
 K

d
 C

d
k 

1. Odpady z 

drewna 

budowlanego 

0,54 65,60 20,00 14460 0,40 40,80 4,80 33,35 0,20 0,10 0,35 14,0 79,6 82,00 17,06 96,48 

2. Odpady 

papierowe 

(makulatura) 

19,27 59,88 23,20 9430 14,0 28,80 4,1 29,1 0,3 0,2 0,10 9,12 62 77,97 2,76 100,00 

3. Odpady z 

kartonów 

5,42 65,51 20,12 11190 9,14 34,67 4,1 31,7 0,2 0,1 0,23 5,23 70,74 88,26 6,55 100,00 

4. Odpady z 

tworzyw 

sztucznych 

3,52 69,74 1,34 24960 3,48 60,88 8,74 21,03 1,01 1,28 2,26 25,44 95,18 70,69 25,79 94,68 

5. Odpady z 

PCV 

7,51 64,25 0,68 25480 7,26 38,06 5,04 43,90 0,39 0,73 4,66 27,48 91,99 64,83 27,86 78,37 

6. Odpady 

organiczne 

pochodzenia 

roślinnego 

7,00 57,39 28,45 11305 5,01 40,60 4,42 21,00 0,30 0,01 0,01 9,15 66,54 80,27 12,79 100,00 

7. Odpady 

organiczne 

mięsne 

7,50 55,61 35,72 18420 4,82 35,72 5,94 17,00 0,72 0,08 0,00 3,85 59,46 86,51 5,99 100,00 

8. Odpady 

organiczne 

kostne 

41,90 30,45 4,84 10760 40,16 31,15 4,35 18,35 0,37 0,28 0,50 24,55 55,00 32,00 26,10 56,42 

9. Odpady 

tekstylne 

3,80 69,05 16,28 20860 3,18 52,68 4,95 21,45 0,86 0,42 0,18 11,45 80,54 82,48 13,72 94,65 

10. Odpady 

skórzane 

2,95 41,42 23,48 22460 2,26 31,87 4,82 35,92 0,96 0,68 0,01 32,84 74,26 54,15 42,90 86,02 



11. Odpady 

gumowe 

13,64 35,07 5,94 24180 12,84 64,15 4,94 11,05 0,18 0,75 0,15 46,15 81,22 37,28 49,08 73,85 

12. Brykiety z 

drewna  

0,75 72,00 11,84 16570 0,66 42,64 5,16 38,49 0,27 0,16 0,78 15,30 87,50 81,90 17,35 100,00 

13. Pelety z 

drewna 

0,75 73,84 9,62 16810 0,68 43,95 5,89 38,59 0,29 0,17 0,81 15,86 89,70 81,70 17,55 100,00 

14. Osady 

ściekowe 

43,05 8,89 78,12 1724 9,42 6,14 1,87 3,59 0,55 0,16 0,15 3,57 12,46 40,63 16,31 94,25 



3.2. Badania procesu spalania 

Badania procesu spalania prób wyodrębnionych gatunków morfologicznych odpadów 

przeprowadzono w temperaturze 1000
o
C przy przepływie powietrza przez warstwę 

spalonej substancji. Badania przeprowadzono dla prób o różnej masie w równowagowych 

warunkach termodynamicznych. 

W trakcie badań określono czas odparowania wilgoci i czas nagrzania próbki do 

momentu, w którym wydzielają się gazy pirolityczne w ilości niezbędnej do utworzenia 

mieszanki palnej zdolnej do zapłonu. Ten okres indukcji zapłonu gazów pirolitycznych 

oznaczony został przez czas zapłonu (τz). Zależność czasu zapłonu (τz) badanych 

gatunków morfologicznych w komorze spalania o temperaturze tp=1000
o
C (temperaturę tę 

przyjęto jako średnią wartość występującą w warunkach termicznej utylizacji odpadów na 

ruszcie) w zależności od masy próbki, przedstawia wykres na rys.1. Czas zapłonu rośnie 

wraz ze wzrostem masy próbki, co jest rzeczą naturalną przy spalaniu wszelkiego rodzaju 

paliw. O czasie zapłonu (τz) decyduje głównie zawartość wilgoci (W
r
) i szybkość 

termicznego rozkładu substancji organicznej. 
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Rys. 1. Czas zapłonu w zależności od masy próbki 

Najistotniejszym parametrem spalonej substancji decydującej o jej czasie zapłonu jest 

zawartość wilgoci. Czas zapłonu (τz) ustalonej masy próbki, rośnie proporcjonalnie ze 

wzrostem zawartości wilgoci (W
r
) w próbie wejściowej. W warunkach kotłów 

rusztowych, przy stałym przesuwie rusztu, zapłon poszczególnych frakcji 

morfologicznych będzie rozciągnięty na znaczną długość rusztu, nawet w stosunku jak 

1:20. 



Czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych (τv) przedstawiony jest na wykresie 

rys.2. Najkrótszy czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych charakterystyczny jest 

dla odpadów pochodzenia zwierzęcego. Gazy pirolityczne wydzielają się w sposób 

wybuchowy, powodujące eksplozję substancji mięsnej. W podobny sposób przebiega 

proces współspalania i spalania gazów pirolitycznych z peletów i brykietów 

pochodzących z tkanki roślinnej. Wydzielające się gazy powodują wzrost ciśnienia 

wewnątrz peletu lub brykietu i ich rozpad na drobne elementy, które spalają się, jako 

niezależne, niewielkie fragmenty. Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych 

odpadów mięsnych-poza kostnymi- peletów, brykietów pochodzenia roślinnego oraz 

odpadów pochodzenia roślinnego jest 3-4 krotnie krótszy od czasu spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych, PCV i odpadów kostnych. 

Niezależnie od gatunku morfologicznego odpadów, proces ich termicznego rozkładu jest 

gwałtowny i ma z reguły charakter wybuchowy-poza odpadami gumowymi, PCV  

i osadami ściekowymi- połączony z eksplozyjnym mikrospalaniem.  

W zależności od zawartości wodoru w substancji organicznej  

w wytworzonym froncie spalania gazów pirolitycznych temperatura osiąga poziom 1500-

1600
o
C. 
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Rys. 2. Czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych w zależności od masy próbki. 

W zależności od gatunku morfologicznego odpadów, w fazę gazową przechodzi od 50 do 

95% substancji organicznej. Największy udział substancji gazowej występuje  

w przypadku utylizacji odpadów mięsnych. Procentowy udział gazów pirolitycznych  

w stosunku do masy substancji wyjściowej jest 6-razy większy od podobnego stosunku 

charakterystycznego dla PCV i odpadów gumowych. 



Stopień przemiany substancji organicznej odpadów na fazę gazową posiada odbicie  

w czasie wypalania karbonizatu pozostałego po odgazowaniu utylizowanej substancji. 

Wykres na rys. 3 przedstawia czas wypalania pozostałości po odgazowaniu spalanej 

substancji morfologicznej odpadów. Najkrótszy czas spalania pozostałości po 

odgazowaniu charakterystyczny jest dla peletów, brykietów pochodzenia roślinnego, 

makulatury, odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpadów tekstylnych  

i osadów ściekowych. 2-3 krotnie dłuższy czas wypalania karbonizatu, charakterystyczny 

jest dla odpadów pochodzących z drewna budowlanego oraz z tworzyw sztucznych. 
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Rys. 3. Czas spalania pozostałości po odgazowanie w zależności od masy próbki. 

Najdłuższy czas wypalania charakterystyczny jest dla karbonizatów pochodzących  

z odpadów PCV, gumy, kości i skóry. Czas ten jest przeciętnie 5-6 krotnie dłuższy od 

czasów wypalania karbonizatów pochodzących z odpadów tkanki zwierzęcej i odpadów 

roślinnych. Długi czas wypalania karbonizatów pochodzących z PCV i gumy jest 

spowodowany inhibicyjnym oddziaływaniem substancji mineralnych utwardzających lub 

impregnujących związki organiczne substancji wyjściowych odpadów. Wewnętrzne 

struktury chemiczne zawierające pierwiastki wchodzące w skład substancji mineralnej 

spowalniają proces wyjścia atomów C z łańcuchowych układów sieciowych  

i wejście w reakcje z cząsteczka O2. Struktury te w znaczący sposób powodują 

wydłużenie czasu wypalania substancji karbonizatu pozostałego po fazie odgazowania. 

Całkowity czas spalania (τc) substancji badanych odpadów w zależności od ich masy 

przedstawia wykres na rys. 4. 
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Rys. 4. Całkowity czas spalania w zależności odm asy próbki. 

Najkrótszy całkowity czas wypalania substancji odpadów charakterystyczny jest dla 

peletów i brykietów pochodzących z substancji roślinnych. 

Całkowity czas wypalania Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) 

pochodzących z organicznych substancji roślinnych jest 4-5 krotnie krótszy od czasu 

spalania odpadów pochodzących ze skóry, PCV i gumy. Odpady pochodzące z tworzyw 

sztucznych i osady ściekowe spalają się około 1, 5 raza dłużej od peletów i brykietów 

pochodzenia roślinnego. 

Grupa odpadów pochodzących z makulatury, drewna budowlanego, odpadów tekstylnych, 

odpadów zwierzęcych spala się 2-krotnie wolniej od peletów i brykietów pochodzenia 

roślinnego, lecz znacznie krócej od odpadów pochodzących ze skóry, PCV i gumy. Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku ustalonego rozdrobnienia odpadów. W zakresie 

określonego rozdrobnienia, całkowity, lecz inny czas wypalania (τc) identycznych 

masowo, lecz niekiedy różniących się geometrycznie, różnych struktur morfologicznych 

odpadów powoduje dezorganizacje procesu spalania się warstwy wsadu na ruszcie- 

niezależnie od jego typu. Jednorodna początkowa warstwa paliwa na ruszcie posiadająca 

jednakowy opór hydrauliczny dla przepływającego przez dane strefy powietrza, staje się  

z powodu różnych szybkości wypalania poszczególnych gatunków morfologicznych, 

warstwą „dziurawą” o strukturze „sera szwajcarskiego”. Wypalone substancje odpadów 

stanowią wolne przestrzenie w warstwie paliwa na ruszcie, przez które przepływa 

swobodnie powietrze przeznaczone do spalania. Następuje ucieczka powietrza, które nie 

bierze bezpośredniego udziału w utlenianiu pozostałych części niespalonego paliwa. 

Powietrze to bez specjalnych oporów hydraulicznych przepływa z nadmierną prędkością, 

powodują dodatkowe obniżenie temperatury nieprzereagowanych karbonizatów, 



powodując dalsze obniżenia szybkości spalania. Nierównomierna szybkość wypalania 

różnych gatunków morfologicznych powoduje dezorganizacje struktury warstwy 

spalających się odpadów na ruszcie, co obrazuje rycina przedstawiona na rys.5. 

 

Rys. 5. Dezorganizacja struktury warstwy spalających się odpadów. 

W wyniku takiej dezorganizacji procesu spalania na ruszcie, znacznie rośnie strata 

kominowa, ponieważ rośnie ilość podawanego powietrza pod ruszt  

w celu dopalenia niespalonych części karbonizatu. Część karbonizatu pochodząca  

z frakcji o najmniejszej reakcyjności w ogóle nie zdąży się spalić na ruszcie, powodując 

stratę niecałkowitego spalania w żużlu. W tym przypadku strata niecałkowitego spalania 

pochodzi głównie z tych struktur morfologicznych odpadów, które charakteryzują się 

najniższą reakcyjnością i najdłuższym czasem spalania. W zależności od składu 

morfologicznego strata ta może być na tyle znaczna, że obniży sprawność termiczną 

układu kotłowego o kilka procent. Strata ta stwarza kłopot w postaci żużlu, który staje się 

odpadem koniecznym do składowania lub do dalszej utylizacji, ponieważ będzie zawierał 

powyżej 5% części palnych. 

4.Charakterystyki fizyczne popiołu pochodzące z różnych rodzajów morfologicznych 

odpadów. 

Zachowanie się substancji popiołu podczas procesu spalania (jakiegokolwiek gatunku 

paliwa stałego) określają charakterystyczne temperatury, jakie przechodzi popiół  

w trakcie procesu spania. 

Niezależnie od metody wyznaczenia charakterystycznych temperatur oznaczenie 

sprowadza się do określenia: 

-temperatury spiekania (ts), 

-temperatury mięknienia, 



-temperatury topnienia (tt), 

-temperatura płynięcia (tp) 

Charakterystyczne temperatury popiołu badanych struktur morfologicznych odpadów 

przedstawione zostały w tabeli nr 2 oraz na diagramie rys. 6. 

 

Rys. 6. Charakterystyczne temperatury popiołu. 

 

Fizyczne temperatury popiołu 

Lp. Rodzaj substancji Temperatura 

spalania ts 
o
C 

Temperatura 

mięknienia 

tm 
o
C  

Temperatura 

topliwości tt 
o
C 

Temperatura 

płynięcia tp 
o
C 

1. Pelety, brykiety, kęsy z 

pospołki drzew 

liściastych i iglastych 

1175 1970 1305 1348 

2. Drewno odpadowe 

poużytkowe- meblowe, 

stolarskie 

1148 1169 1205 1264 

3. Odpady z drewna 

budowlanego 

1145 1188 1224 1296 

4. Odpady papierowe 994 1083 1207 1294 

5. Odpady kartonowe 1016 1095 1232 1325 

6. Odpady z tworzyw 

sztucznych 

1285 1354 1468 1535 

7. Odpady z PCV 1296 1368 1474 1512 



8. Odpady organiczne 

pochodzenia roślinnego 

708 785 824 917 

9. Odpady organiczne 

mięsne 

887 924 995 1064 

10. Odpady organiczne 

kostne 

942 985 1073 1168 

11. Odpady tekstylne 1085 1169 1254 1315 

12. Odpady skórzane  1012 1094 1216 1384 

13. Odpady gumowe 1246 1318 1495 1524 

14. Osad ściekowy 1195 1268 1384 1492 

 

Charakterystyczne temperatury popiołu są ściśle uzależnione od składu chemicznego 

substancji mineralnej spalanych struktur morfologicznych odpadów. Temperatury popiołu 

ulęgają szczególnemu obniżeniu, wówczas  gdy w substancji mineralnej występują duże 

ilości Na i K. Ponieważ odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierają 

największą ilość Na i K, dlatego charakterystyczne temperatury ich popiołów są niskie. 

Temperatura mięknienia odpadów pochodzenia roślinnego wynosi około 710
o
C, odpadów 

mięsnych- 890
o
C, a odpadów kostnych- 950

o
C. 

Najwyższe temperatury mięknienia charakterystyczne są dla odpadów pochodzących  

z tworzyw sztucznych, PCV i gumy. Temperatura mięknienia popiołu pochodzącego  

z tworzyw sztucznych wynosi około 1300
o
C. Popiół pochodzący z drewna, makulatury, 

tekstyliów i skór posiada temperaturę mięknienia w przedziale 1000÷1200
o
C. 

Istotne znaczenie mają również temperatury topnienia i płynięcia popiołu odpadów 

roślinnych i zwierzęcych których wartości zawierają się w przedziale 900-1150
o
C. Niskie 

wartości tych temperatur szczególnie w przypadku odpadów kostnych powodują  istotną  

dezorganizacje procesu spalania odpadów o niskiej reakcyjności. Powstaje bowiem 

sytuacja gdy płynna substancja popiołu pochodzącego ze spalania odpadów kostnych 

zatapia niespalony karbonizat pochodzący np. z odpadów gumowych czy tekstylnych. 

Oblepione płynnym popiołem ziarna karbonizatów są zatopione wewnątrz powłoki 

żużlowej. Proces spalania zostaje przerwany, a wewnątrz powstaje niedopał w postaci 

niespalonego karbonizatu, co bardzo dokładnie obrazują zdjęcia fragmentu żużla 

pobranego z pod rusztu kotła rusztowego spalarni odpadów w Warszawie. Przedstawiona 

na rys. 7 dokumentacja zdjęciowa jest charakterystycznym przypadkiem spalania 

odpadów komunalnych, składających się z różnych gatunków morfologicznych, 

różniących się zarówno substancją organiczną jak i substancją mineralną. Również 

pomiędzy poszczególnymi strukturami morfologicznymi występują praktycznie we 

wszystkich charakterystykach mających wpływ na proces spalania.   Różnice tej, co 

pokazały zamieszczone wyniki badań, są nie tyle znaczne, że powodują trudne do 

przewidzenia skutki, wzajemnie nakładających się lub znoszących się efektów 

fizykochemicznych. Różnorodność przebiegających zjawisk podczas spalania 

poszczególnych struktur morfologicznych oraz ich przesunięcia czasowe powodują 

nakładanie się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do powstania w straty 

niecałkowitego spalania w żużlu oraz wzrostu straty kominowej spowodowanej 



niekontrolowanym przepływem „fałszywego” powietrza przez te fragmenty rusztu,  

w których nastąpiło wcześniejsze wypalenie najbardziej reakcyjnych odmian 

morfologicznych odpadów. 

  

  

 

Rys. 7. Niedopał powstały w żużlu. 

5.Wpływ spalania gazów pirolitycznych na proces wypalania odpadów. 

Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych odpadów podawanych do kotłó 

w rusztowych odbywa się w przedniej części kotła pod przednim sklepieniem, gdzie 

następuje proces suszenia i odgazowania. Przestrzeń na ruszcie, w której odbywa się ten 

proces jest uzależniony od rodzaju odmiany morfologicznej odpadów, które 

charakteryzują się odmiennymi czasami suszenia i spalania wydzielających gazów 

pirolitycznych.  Różnice te dokładnie charakteryzują zależności przedstawione na 

wykresach rys. 1 i 2. Przestrzeń na ruszcie gdzie odbywa się proces spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z różnych odmian morfologicznych odpadów jest dość 

znaczna i przykładowo przedstawiona (dla warunków eksperymentu) na wykresie rys. 8, 

wynosi około 2 min., co dla określonej prędkości przesuwu rusztu może wynieść kilka 

metrów. Na powyższej przestrzeni rusztu, jednocześnie podana mieszanina odpadów  

w czasie około 2 min będzie generowała proces spalania gazów pirolitycznych.  

Z przedstawionej na wykresie rys.7 zależności określającej temperaturę spalania gazów 

pirolitycznych w zależności od czasu trwania procesu, wynika, że w tym samym czasie  

i w tym samym miejscu na ruszcie będą się spalać gazy pirolityczne pochodzące  

z różnych odmian morfologicznych odpadów. W najkrótszym czasie w początkowej 



strefie rusztu będą się spalać się gazy pirolityczne pochodzące z tworzyw sztucznych  

i odpadów kostnych. Należy tu jednak zaznaczyć, że temperatura spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z tworzyw sztucznych jest o około 200
o
C wyższa od 

temperatury spalania gazów pirolitycznych pochodzących z odgazowania kości. 

Temperatura spalania gazów pirolitycznych pochodzących z tworzyw sztucznych wynosi 

około 1600
o
C, a pochodzących z odpadów kostnych wynosi, około 1400oC. Następna 

dalsza prawie wyodrębniona przestrzeń na ruszcie jest przyporządkowana strefie spalania 

gazów pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych, odpadów PCV, peletów  

i drewna odpadowego. Najniższą temperaturę spalania rzędu 1410
o
C osiągają gazy 

pochodzące z gumy. Temperatura spalania gazów pirolitycznych pochodzących z PCV 

wynosi około 1480
o
C, a drewna około 1550

o
C. 
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Rys. 8. Temperatury spalania gazów pirolitycznych badanych prób. 

Trzecia przestrzeń rusztu jest strefą, w której spalają się gazy pirolityczne pochodzące  

z odpadów tekstylnych, makulatury, drewna budowlanego i odpadów ściekowych. 

Temperatura spalania gazów pirolitycznych osadów ściekowych wynosi około 1390
o
C, 

makulatury około 1430
o
C, odpadów roślinnych około 1450

o
C, tekstylnych około 1480

o
C, 

drewna budowlanego około 1520
o
C, a odpadów mięsnych około 1560

o
C. 

Proces spalania gazów pirolitycznych pochodzących z różnych odmian morfologicznych 

spalających się w danej strefie rusztu jest jednorodnym procesem przebiegającym  

w mieszaninie gazów pirolitycznych pochodzących z całej grupy odpadów znajdujących 

się w danej przestrzeni rusztu. 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że podczas procesu spalania odpadów 

komunalnych w kotłach rusztowych, na ruszcie występują wyraźne trzy strefy spalania 



gazów pirolitycznych pochodzących z wyodrębnionych odmian morfologicznych 

odpadów. Strefy te są wyraźnie wyodrębnione, przesunięte w czasie i w przestrzeni. Nie 

jest to jednak podział sztywny, gdyż jest on ściśle uzależniony od zawartości wilgoci (W
r
) 

i stopnia rozdrobnienia geometrycznego i masowego. Przedstawione na wykresie rys. 7 

zależności pokazują, jakie mogą wystąpić temperatury w danej strefie rusztu i jakie 

konsekwencje mogą powodować w pozostałej części substancji organicznej  

i nieorganicznej odpadów. Z przedstawionej na rys. 7 zależności wyraźnie widać, że 

równoczesne przemiany termiczne substancji dwóch, lub większej ilości odmian 

morfologicznych odpadów o odmiennych charakterystykach fizykochemicznych  

i kinetycznych mogą powodować trudne do przewidzenia skutki, przeważnie  

o charakterze negatywnym. 

Negatywnym skutkiem takiego procesu spalania odpadów komunalnych na ruszcie jest 

zatapianie substancji palnej odpadów przez stopiona substancję mineralna popiołu. 

Wykres na rys. 7 pokazuje, że przemianę termiczną na ruszcie przechodzi jednocześnie 

odpad gumowy i odpad kostny. Temperatura spalania gazów pirolitycznych w tej strefie 

rusztu wynosi odpowiednio około 1430
o
C i 1590

o
C i jest znacznie większa od 

temperatury mięknienia (tm) i temperatury płynięcia (tp=900
o
C) popiołu pochodzącego  

z odpadów kostnych, co przedstawia wykres na rys. 5. W tym samym czasie powstaje 

karbonizat po odgazowaniu odpadów gumowych, którego czas wypalania (τk) jest 

znacznie dłuższy od czasu spalania gazów pirolitycznych, co przedstawia wykres na rys. 

3. Jeżeli ziarno karbonizatu pochodzące z gumy znajdzie się w pobliżu płynnej fazy 

popiołu pochodzącego z kości, wówczas zostanie zatopione wewnątrz powłoki żużlu. 

Proces spalania zostaje przerwany i powstaje niedopał w postaci karbonizatu składającego 

się w znacznej mierze z pierwiastka C.  Zjawisko to obrazują zdjęcia przedstawione na 

rys. 6. Powyższe zdjęcia przedstawiają fragment żużla otrzymanego ze spalania 

mieszaniny odpadów komunalnych w kotle rusztowym spalarni na „Targówku”  

w Warszawie. Przedstawiony obraz pokazuje typowy przykład historii spalania 

mieszaniny odpadów komunalnych na ruszcie. Analiza koloru warstw poszczególnych 

aglomeratów żużlowych pozwala dokładnie prześledzić historię przebiegu procesu 

spalania. Zatopiony wewnątrz karbonizat na pewno pochodził  

z odmiany morfologicznej, która uległa całkowicie procesowi odgazowania, ponieważ 

powłoka stopionego żużlu jest jednolita, bez śladów penetracji wydzielających się gazów 

pirolitycznych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zatopiony karbonizat pochodzi  

z odpadów gumowych lub z PCV. Kolor i struktura warstwy oblepiającej karbonizat 

wskazuje na odpad pochodzący z kości zwierzęcych. Dalsze warstwy spieku mogą 

pochodzić już z dowolnej odmiany morfologicznej odpadów. Analiza innych, dowolnie 

wybranych spieków, potwierdza w całej rozciągłości przytoczoną analizę i w całości ją 

potwierdza. 

Proces spalania mieszaniny odpadów komunalnych w kotłach rusztowych jest procesem 

niecałkowitego i zawsze prowadzi do niecałkowitego spalania i obecności niespalonych 

części (paliwa) odpadów z żużlu z reguły przekraczających 5% udziału masowego żużlu. 

Powstaje w ten sposób odpad, który musi być składowany na specjalnych składowiskach 



lub musi być przeznaczony do dalszej utylizacji. Wielkość niedopału w dużej mierze jest 

zależna od składu morfologicznego odpadów i może dochodzić nawet do 10%. 

6.W jaki sposób można uzyskać całkowite, zupełne oraz ekologiczne spalania 

odpadów komunalnych 

Przedstawione wyniki badań fizykochemicznych i kinetycznych wybranych- 

(podstawowych) odmian morfologicznych odpadów w sposób jednoznaczny wykazały, że 

nie można prowadzić procesu termicznej utylizacji odpadów komunalnych stanowiących 

(dowolną) mieszankę różnych struktur morfologicznych jednocześnie w czasie ciągłego 

procesu przebiegającego w jednej przestrzeni reakcyjnej. Nakładanie się procesów 

termicznych przebiegających w fazie gazowej i w fazie stałej, powoduje powstanie 

niekorzystnych zjawisk, prowadzących do powstania, z jednej strony strat  

w postaci niecałkowitego spalania fazy stałej –karbonizatu-, a z drugiej strony powstania 

niekorzystnych, z ekologicznego punktu widzenia, związków gazowych w postaci 

tlenków azotu (NOx), tlenków siarki (SOx) oraz chlorowodoru (HCl). Zjawisk tych, 

spalając odpady w kotłach rusztowych nie da się uniknąć, ponieważ są to 

charakterystyczne własności technologiczne dla tego typu układów reakcyjnych. 

Rozwiązaniem problemu jest układ ciągłego procesu termicznego, rozdzielonego 

jednocześnie  

w czasie i w przestrzeni. Układ taki powstaje wówczas, gdy proces suszenia  

i odgazowania powstaje w przestrzeni o atmosferze redukcyjnej, w której temperatura jest 

niższa od temperatury spiekania popiołu (ts). Powstałe w tej części procesu gazy 

pirolityczne odprowadzone są do przestrzeni komory spalania przy kontrolowanej 

atmosferze reakcyjnej w określonym reżimie temperaturowym, tak, aby ilość powstałych 

NOx termicznych była minimalna. W strefie suszenia i pirolizy powinna być również 

dokonana redukcja siarki i chloru zawartych w odpadach przy pomocy dodatkowo 

wprowadzonych związków wapnia (CaCO3). 

Powstały w trakcie odgazowania popiół i karbonizat powinien bezpośrednio podany być 

do tej części komory spalania, w której oddzielnie od gazów pirolitycznych, w ściśle 

określonej temperaturze przestrzeni reakcyjnej-poniżej temperatury spiekania (ts) popiołu- 

zostanie całkowicie spalony. 

Układ technologiczny gdzie proces termicznej utylizacji jest ciągły  

i przebiega przy ściśle określonych parametrach termodynamicznych  

i w określonej atmosferze gazowej w poszczególnych fazach procesu termicznej 

przemiany daje możliwość całkowitego, zupełnego i w pełni ekologicznego procesu 

spalania. Układ taki zapewnia osiągnięcie maksymalnej sprawności termicznej oraz 

optymalnego bezpieczeństwa ekologicznego. 

Tak zaprojektowany układ termicznej utylizacji odpadów komunalnych zrealizowany jest 

w układzie technologicznym typu „K”. Schemat technologiczny typu „K” przedstawiony 

jest na rys. 9. Instalacja składa się z układu przygotowania i podawania odpadów wraz  

z układem podawania katalizatora wapniowego. Proces suszenia i odgazowania 

inicjowany  



i podtrzymywany jest przez płomień paliwa wspomagającego, którego ilość jest ściśle 

uzależniona od zawartości wilgoci w podawanych odpadach, oraz zależy od ciepła 

rozkładu utylizowanej substancji. Wydzielany w trakcie odgazowania chlor i tlenki siarki 

neutralizowane są w tej fazie procesu przez gazowe tlenki wapnia powstałe w wyniku 

termicznego rozkładu CaCO3. Temperatura w obrotowej komorze suszenia i pirolizy jest 

ściśle kontrolowana i jest zawsze mniejsza od temperatury spiekania. W komorze 

obrotowej następuje rozkład substancji odpadów na gazową fazę gazów pirolitycznych  

i stała fazę karbonizatu. 

    

                                                                                                               

Rys. 9. Schemat technologiczny instalacji. 

Gazy pirolityczne odprowadzane są do komory fluidalnej, z którą bezpośrednio łączy się 

komora fluidalna. Gazy pirolityczne spalają się w górnej części komory fluidalnej  

w obecności powietrza doprowadzonego w kilku strefach tak, aby temperatura płomienia 

nie była wyższa od 1250÷1300
o
C. 

Karbonizat i popiół odprowadzane są do złoża fluidalnego, które zamyka komorę 

fluidalną od spodu. Karbonizat, popiół i materiał inertny stanowi substancję złoża 

fluidalnego. Karbonizat w złożu spala się w określonej atmosferze tlenowej przy 

określonej temperaturze kontrolowanej przez skład gazu fluidyzacyjnego i koncentrację 

karbonizatu w złożu. Warunki termiczne są zawsze takie, aby temperatura złoża nie 

przekroczyła temperatury mięknienia popiołu (tm). Gazy spalinowe na wylocie z komory 

fluidalnej i komory separacji są częściowo oczyszczone z lotnego popiołu, a całkowity 

proces dopalania ewentualnie niespalonych gazów palnych i lotnego koksiku dopalony 



jest w strefie popromiennej, płomienia olejowego lub gazowego palnika umieszczonego  

w komorze dopalania. 

W górnej części komory dopalania w strefie temperatur 950-1000
o
C wdmuchiwany jest  

w postaci fazy stałej mocznik, który daje możliwość zmniejszenia zawartości NOx  

w spalinach na wyjściu z instalacji kotłowej poniżej 100mg/um
3
. 

Osiągnięte efekty termicznej utylizacji odpadów metodami „pierwotnymi” podczas 

procesu spalania w instalacji kotłowej praktycznie w całym zakresie, spełniają normy 

emisji w fazie gazowej i stałej określone przez odpowiednie dyrektywy unijne  

i rozporządzenia krajowe. 

7.Wnioski 

1) Odmiany morfologiczne odpadów komunalnych znacznie różnią się miedzy sobą 

zarówno własnościami fizykochemicznymi, jak i kinetycznymi. 

2) Różnice we własnościach kinetycznych poszczególnych odmian morfologicznych 

odpadów uniemożliwiają ich spalanie jako mieszaniny paliwowej w kotłach rusztowych. 

3) Skład chemiczny substancji mineralnej różnych odmian morfologicznych jest na tyle 

odmienny, że utrudnia spalanie mieszaniny odpadów w kotle rusztowym z uwagi na 

temperatury spiekania popiołów przynależnych do różnych odmian morfologicznych. 

4) Spalanie odpadów komunalnych w kotle rusztowym powoduje znaczy wzrost straty 

kominowej, (Sk) i straty niecałkowitego spalania w żużlu (Snz), powodujących obniżenie 

sprawności termicznej kotła nawet o kilka procent. 

5) Znaczna zawartość części palnych w żużlu spowodowana jest zatopieniem koksiku  

w płynnym żużlu. Powoduje to powstanie żużlu o zawartości części palnych, powyżej 5%, 

który staje się odpadem przeznaczonym do składowania lub do dalszej utylizacji. 

6) Proces termicznej utylizacji odpadów komunalnych, aby był wysokosprawny 

termicznie i bezpieczny ekologicznie musi przebiegać w warunkach rozdziału w czasie  

i przestrzeni procesów termicznego rozkładu odpadów oraz spalania gazów pirolitycznych 

i karbonizatu.  
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Elektrownia opalana biomasą

pochodzącą z odpadów
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Rys. 1. Schemat instalacji
1.Bunkier załadowczy biomasy

2.Podajnik zewnętrzny biomasy

3.Układ podawania preparatu wapniowego

4.Zasobnik przykotłowy

5.Podajnik biomasy do komory

6.Podajnik paliwa wspomagającego

7.Komora obrotowa

8.Zasobnik materiału inertnego

9.Komora fluidalna

10. Wentylator gazu fluidyzacyjnego

11. Układ odprowadzania popiołu

12. Komora separacji 

13. Komora dopalania

14. Walczak

15. Rury opadowe

16. Kanał konwekcyjny

17. Stacja redukcyjno-schładzająca pary 

wodnej 

18. Turbozespół parowy

19. Generator ORC

20. Wentylator „zimnego” powietrza zasilającego palniki paliwa 

wspomagającego

21. Wentylator „zimnego” powietrza I, II, II, IV

22. Wentylator powietrza zasilającego podgrzewacz powietrza

23. Multicyklon

24. Filtr workowy

25. Skruber

26. Podgrzewacz spalin

27. Wentylator wyciągowy spalinowego

28. Stacja monitoringu spalinowego

29. Komin.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Rys. 1a. Schemat instalacji uwzględniający likwidację odorów 

wydzielających się przy rozładunku biomasy
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WPROWADZENIE cd.

Rys. 2. Zależność sprawności termicznej instalacji (ηk) od

obciążenia cieplnego i rodzaju stosowanej (ηkog) i (ηkog+ORC)

w zależności od obciążenia cieplnego instalacji (Qk).

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Rys. 3. Zależność sprawności termicznej kotłą (ηk) oraz straty

niecałkowitego spalenia (Sn), w żużlu (Snż), w lotnym popiele (Snp), straty

niezupełnego spalenia (Sg), straty promieniowania (Spr), straty kominowej

(Sk), od stopnia obciążenia cieplnego (Qk).
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Rys. 4. Zależność temperatury wylotowej spalin (tsp), liczby nadmiaru

powietrza (λ) oraz zawartości dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2) w

spalinach od stopnia obciążenia cieplnego instalacji (Qk).

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Rys. 5. Zależność zawartości tlenku węgla (CO), tlenku siarki (SOx),

tlenku azotu (NOx), chlorowodoru (HCl), pyłów i innych substancji

szkodliwych w spalinach wylotowych od wydajności cieplnej instalacji (Qk).
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Rys. 6. Zależność uzyskanej mocy (Cv) przy nominalnym spaleniu 

1 t/h biomasy o kaloryczności Qi
v=9000kJ/kg dla róznych obciążeń 

cieplnych instalacji (Qk) i różnych technologii.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Rys. 7. Zużycie biomasy (Bb) w zależności od mocy instalacji (Nk) oraz

zależnności jednostkowego zużycia biomasy na nwytworzenie 1 MW mocy w

kotle (bk) w układzie kogeneracyjnym (bkog) oraz w układzie kogeneracyjnym +

generator ORC (bkog+ORC) od stopnia obciążenia cieplnego instalacji (Qk).
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Rys. 8. Jednostkowe zużycie biomasy na GJ (bb) jednostkowe zużycie

biomasy na GJ w kotle (bk), jednostkowe zużycie biomasy na GJ w

kogeneracji (bkog), jednostkowe zużycie biomasy na GJ w kogeneracji i

ORC (bkog+ORC) w zależności od obciążenia cieplnego instalacji (Qk).

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

Rys. 9. Podziałściany

bocznej na 9 konturów

cyrkulacyjnych i 7

odcinkow.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o
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Rys. 10. Prędkość czynnika

na wejściu do rur ekranowych

przy nominalnym obciążeniu

cieplnym kotła.

Rys. 11. Prędkość czynnika

na wejściu do rur ekranowych

przy zmiennym obciążeniu

kotła i stałym ciśnieniu w

walczaku Pn = 4,42 MPa.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o
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Rys. 12. Przebieg maksymalnego ciśnienia w walczaku

zapewniającego utrzymanie na wejściu do rur ekranowych

skrajnego konturu prędkości powyżej 0,5 m/s.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

Rys. 13. Rozkład podciśnień w instalacji kotłowej dla nominalnego 

obciążenia cieplnego kotła.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o
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Rys.14. Rozkład podciśnień w instalacji kotła dla awaryjnego 

wygaszania kotła przy „utracie” wentylatora wyciągowego spalin 
1- temperatura spalin w komorze fluidalnej 1200°C

2- temperatura spalin w komorze fluidalnej   550°C

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

Rys. 15. Zależność kosztów budowy elektrociepłowni w 

zależności od ilości spalonej biomasy
1-konwencjonalny układ kogeneracji

2-hybrydowy układ Kogeneracji z generatorem ORC
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Rys. 16. Całkowity zysk elektrociepłowni za wyprodukowaną energię 

elektryczną i energię cieplną w zależności od ilości spalonej biomasy
1-konwencjonalny układ kogeneracji

2-hybrydowy układ Kogeneracji z generatorem ORC

3-procentowy zysk przy układzie hybrydowym

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

Rys. 17. Zysk elektrociepłowni za sprzedaną energię elektryczną i energię cieplną 

w zależności od ilości spalonej biomasy przy max ilości energii elektrycznej 5 MW
1-konwencjonalny układ kogeneracji

2-hybrydowy układ Kogeneracji z generatorem ORC

3-zysk za energię elektryczną – max 5 MW
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Rys. 18. Zysk z tytułu recyklingu materiałowego surowców wtórnych i 

przyjęcia odpadów w zależności od ilości spalonej biomasy w 

elektrociepłowni przy założeniu  że Bb=50%Bodp

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

Rys. 19. Koszty eksploatacyjne instalacji w zależności od ilości 

spalonej biomasy

1;2-koszty sumaryczne

3;4-koszty paliwa wspomagającego

5;6-koszty energi elektrycznej

7;8-fundusz płac

9;10-koszty stałe
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Rys. 20. Czas zwrotu kosztów instalacji w zależności od ilości spalonej 

biomasy
1-konwencjonalny układ kogeneracji

2-hybrydowy układ Kogeneracji z generatorem ORC

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

Dziękujemy za uwagę
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Możliwości obniżenia straty 

niedopału w kotłach pyłowych 

opalanych biomasą

Karcz Henryk

Grabowicz Michał

Komorowski Wojciech
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Przyczyny powstawania niedopału w kotłach 

pyłowych współspalających biomasę

Dążeniem wielkich wytwórców energii elektrycznej

i cieplnej jakimi są elektrownie

i elektrociepłownie, jest wypełnienie zobowiązań

zrealizowania limitów określających udział

wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych

w stosunku do całkowitej ilości wyprodukowanej

energii. Rygory te limitują ilość spalanej biomasy.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

O ile w przypadku małych jednostek energetycznych spalanie biomasy nie narusza zbytnio

podstawowego parametru eksploatacyjnego kotła jakim jest sprawność (η), to w przypadku

dużych jednostek energetycznych parametr ten może być w bardzo istotny sposób obniżony.

Znacznemu pogorszeniu mogą ulec również inne parametry eksploatacyjne jakimi są

niezawodność i pewność eksploatacyjna oraz bezpieczeństwo instalacji. Dzieje się tak,

ponieważ charakterystyki kinetyczne drewna są zupełnie inne niż węgla.

 obniżenie sprawności termicznej kotłów powstaje w wyniku zanieczyszczania powierzchni

ogrzewalnych lotnym popiołem, zaszlakowania ścian komory płynnym żużlem

i w konsekwencji wzrostem temperatury wylotowej spalin. Wzrost zanieczyszczenia

powierzchni ogrzewalnych kotła, wynika w dużej mierze ze struktury fizycznej popiołu

pochodzącego z biomasy,

 strata niecałkowitego spalania w lotnym koksiku powstaje w wyniku wynoszenia przez

strumień gazów spalinowych cząstek lotnego koksiku z komory kotła. Strata niecałkowitego

spalania w lotnym koksiku wynika przede wszystkim z faktu bardzo niskiej gęstości pozornej

karbonizatu powstałego w wyniku szybkiej pirolizy biomasy. W przypadku współspalania

biomasy pochodzącej z drewna z pyłem węglowym występują trudności wynikające z braku

zdolności przemiałowych drewna. W czasie pobytu drewna w młynie węglowym jego

substancja nie ulega przemiałowi, lecz jest zgniatana i miażdżona przez elementy mielące

młyna.

Negatywne skutki współspalania biomasy
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Wpływ wydajności kotła na wielkość niedopału w 

żużlu i lotnym popiele

Analiza procesu współspalania biomasy:

 przeprowadzona została dla typowych kotłów pyłowych pracujących w polskiej energetyce

zawodowej,

 przeprowadzono głównie dla kotłów opalanych pyłem węgla kamiennego,

 dotyczy głównie zawartości części palnych w żużlu i lotnym popiele,

 przeprowadzona została dla kotłów OP-150; OP-210 ÷ OP-230; OP-380 ÷ OP-430; OP-650

z normalna komorą spalania i OP-650 z powiększona komorą spalania oraz dla szybowego kotła

BP-1150.

Uzyskane wyniki analiz odnoszą się do maksymalnego obciążenia cieplnego kotła i maksymalnej

ilości pracujących młynów, określonej jako optymalna ilość dla danego typu kotła. Niedopał w żużlu

i lotnym popiele oznaczono dla pracy kotła zasilanego wyłącznie pyłem węgla kamiennego

przyjętego jako standardowe paliwo oraz dla mieszanki węgla i biomasy o różnych udziałach

masowych.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Rys.1 Zawartość karbonizatu

(bkz) w żużlu w zależności od

udziału masowego spalanej

biomasy (bb) i rodzaju kotła.

Zawartość koksiku w żużlu w zależności od udziału masowego 

biomasy w pyle węglowym przy nominalnym obciążeniu 

cieplnym kotła w zależności od typu kotła

Zawartość niedopału w żużlu w znacznej mierze zależy od typu kotła oraz od udziału

biomasy w paliwie podawanym do komory spalania. Im kocioł posiada mniejszą komorę

spalania tym wielkość niedopału w żużlu jest większa.
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Zawartość koksiku w lotnym popiele w zależności od udziału 

masowego biomasy w pyle węglowym przy nominalnym 

obciążeniu cieplnym kotła w zależności od typu kotła

Zawartość niedopału w lotnym popiele w znacznej mierze zależy od typu kotła oraz od

udziału biomasy w paliwie podawanym do komory spalania. Im kocioł posiada mniejszą

komorę spalania tym wielkość niedopału w popiele jest większa.

Rys. 2. Zawartość lotnego

koksiku (bkp) w lotnym

popiele w zależności od

udziału masowego spalanej

biomasy (bb) i rodzaju kotła.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Mechanizm opadania koksiku do leja żużlowego

Podawany przez palnik pył węgla i biomasy, ulega procesowi suszenia, odgazowania

i spalania produktów termicznego rozkładu gazu pirolitycznego i karbonizatu w płomieniu pyłowym.

Gaz pirolityczny spala się w początkowej fazie płomienia, tworząc tzw. front płomienia. Karbonizat

ulega zapłonowi we froncie płomienia i spala się w końcowej części żagwi płomienia. Charakterystyki

rozkładu ziarnowego pyłu podawanego do palnika wykazują wyraźną tendencję do wymiarowego

rozkładu ziarnowego w przekroju pyłoprzewodu oraz w dyszy palnika pyłowego. W środkowej części

dyszy w zdecydowanej przewadze znajdują się ziarenka pyłu o najmniejszych rozmiarach, a na

obrzeżu ziarna o największych rozmiarach. Ponieważ peryferyjna część płomienia pyłowego

przylega do stref przyściennych komory kotła, gdzie temperatura i zawartość tlenu jest stosunkowo

niska, duże ziarna karbonizatu nie mają niekiedy warunków do wypalenia się. Często

w niesprzyjających warunkach ulegają wygaszeniu i w postaci karbonizatu opadają do leja

żużlowego.

Opadanie lotnego koksiku do leja żużlowego kotła jest szczególnie ułatwione z uwagi na panujące w

tej przestrzeni podciśnienie w zakresie od 0 do -100 Pa oraz brak przepływu gazów od leja

żużlowego do góry komory kotła. Obecność koksiku w leju żużlowym spowodowana jest więc

głównie przez stosunkowo duże i ciężkie ziarna karbonizatu pochodzące ze zmiażdżonej tkanki

drzewnej.
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Koncentracja opadającego koksiku w przekroju leja 

żużlowego

Zsypywanie karbonizatu do leja żużlowego

charakteryzuje się tym, że strumień ziaren

karbonizatu zsypuje się w przestrzeni

bezpośrednio przylegającej do konturów ścian

ekranowych lub w jego bezpośrednim

sąsiedztwie. Gęstość strumienia opadających

ziaren karbonizatu w osi leja żużlowego obniża

się prawie do zera.

Rys. 3. Rozkład opadu karbonizatu w osi

wzdłużnej i poprzecznej, przekroju poziomego

leja żużlowego dla kotłów OP-650

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Wynoszenie cząstek lotnego koksiku powstałego w wyniku odgazowania ziaren biomasy jest

typowym problemem w kotłach pyłowych. Wynika to z niskiej gęstości pozornej ziaren karbonizatu

i wysokiego współczynnika oporu, co objawia się znaczną przewagą siły wyporu nad siłą ciążenia i

objawia się łatwością unoszenia cząstek przez przepływające gazy spalinowe. Problem ten jest

szczególnie istotny w kotłach z palnikami narożnymi (tangencjalnymi), gdzie

w środku komory tworzy się wir centralny, w którym szybkość przepływu gazów jest znacznie

większa niż w pozostałych przekrojach komory. W wyniku różnic w prędkościach przepływu, polu

temperatur oraz koncentracji gazów, poprzez wir centralny przepływa bardzo duża ilość lotnego

koksiku pochodzącego z biomasy. Wszystkie niespalone większe cząstki biomasy, które znajdą

się w strefie oddziaływania wiru centralnego, są porywane przez przepływające z dużą prędkością

spaliny i wynoszone z komory kotła.

Mechanizm wynoszenia koksiku z lotnym popiołem
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Sposób obniżenia straty niedopału w lotnym popiele
Wyniki orientacyjnych pomiarów rozkładu ciśnień, prędkości

przepływu gazów oraz ilości unoszonego popiołu

i lotnego koksiku w gazach spalinowych w przekroju komory

kotła oddalonego 3,5 m od górnej krawędzi palników pyłowych

przedstawione są na wykresach rys. 4 . Pomiary z uwagi na

trudności technologiczne mają charakter orientacyjny i służą

jedynie do celów interpretacyjnych oraz stanowią wskazówkę

pomocną przy znalezieniu optymalnego miejsca dla

umieszczenia palnika olejowego, katalizującego proces

dopalania lotnego koksiku.

Uzyskane wyniki rozkładu prędkości spalin, podciśnień oraz

koncentracji lotnego popiołu w spalinach opuszczających

komorę spalania pozwalają stwierdzić że umieszczenie

palników olejowych w osi ściany kotła, których płomień

posiadał długość około 3 m pozwoli dopalić lotny koksik

w przeważającej mierze.

Uzyskane wyniki badań procesu spalania gliceryny przy

pomocy palnika gazodynamicznego z wewnętrznym

spalaniem typu K pozwalają stwierdzić że palnik o wydajności

600-800 kg/h gliceryny lub innego oleju opałowego

pochodzącego

z biomasy spełni wszelkie oczekiwania dotyczące likwidacji

niedopału w lotnym popiele kotła OP-430.

Rys. 4. Rozkład prędkości wSP (1) , podciśnień pK

(2) i udziału koksiku mK (3) w lotnym popiele w

przekroju poprzecznym komory spalania położonym

3,5 m nad górną krawędzią palników pyłowych

Katalityczne dopalanie lotnego koksiku w strefie 

przypłomiennej płomienia paliwa ciekłego 

pochodzącego z biomasy

Zmniejszenie ilości lotnego koksiku można uzyskać metodami „pierwotnymi” przez spalanie go w

komorze kotła.

Unoszony przez spaliny lotny koksik charakteryzuje się bardzo dużą reakcyjnością i istnieje

możliwość spalenia go w górnej części komory, przed wlotem do przegrzewacza grodziowego.

Proces dopalania koksiku musi być jednak stabilizowany i katalizowany przez płomień paliwa

ciekłego, najkorzystniej przez paliwo ciekłe zaliczane do OZE. Odpadowym paliwem ciekłym, które

może być zaliczane w przyszłości do OZE jest gliceryna techniczna uzyskiwana jako odpad przy

produkcji biodizla z olei roślinnych oraz z tłuszczu zwierzęcego i olejów roślinnych takich jak olej

rzepakowy lub olej talowy. Uzyskane rezultaty w sposób zadawalający spełniły wymogi odnośnie

dopalania lotnego koksiku w strefie płomienia gliceryny lub oleju roślinnego. W spalinach nie

stwierdzono sadzy, WWA ani innych niepożądanych związków. Uzyskano tzw. „biały dym”, który

świadczy jedynie o obecności H2O, N2, i CO2 w spalinach.

Umieszczenie palników zasilanych gliceryną lub olejem pochodzącym z biomasy

w przestrzeni komory kotła nad palnikami pyłowymi, pod przegrzewaczem grodziowym

w odległości kilku metrów (schemat na rys. 5) daje możliwość dopalenia lotnego koksiku

i możliwość wypełnienia warunków świadectwa pochodzenia energii z biomasy.
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Schemat włączenia palników olejowych do 

katalitycznego dopalania lotnego koksiku w komorze 

kotła pyłowego.

W celu sprawdzenia wpływu katalitycznego działania

płomienia paliwa ciekłego na proces dopalania ziaren

lotnego koksiku palniki dopalające

w wersji czysto doświadczalnej można włączyć w

układ palników rozpałkowych kotła. Próby wstępne

można przeprowadzić wykorzystując płomień paliwa

rozpałkowego kotła. Nakłady inwestycyjne będą

wówczas minimalne a uzyskane rezultaty dadzą

odpowiedź o skutkach zastosowanej metody.

Rys. 5. Schemat kotła z panikami narożnymi

1-komora kotła,

2-palnik pyłowy,

3-przegrzewacz grodziowy,

4-palnik na ciekłe paliwo z biomasy

Wpływ umieszczenia palników w komorze kotła na 

zawartość koksiku w lotnym popiele.
Zawartość lotnego koksiku w lotnym popiele pobranym z leja zsypowego elektrofiltra przedstawiono na

wykresie rys. 5. Krzywa 1 obrazuje zawartość ziaren karbonizatu w lotnym popiele bez załączenia

palników glicerynowych.

Ilość niedopału (Slk) rośnie bardzo szybko od 1,5% przy obciążeniu kotła 130 MW do wartości 4,5%

przy obciążeniu 220 MW. Zawartość niedopału w lotnym popiele przy pracy palnika glicerynowego

umieszczonego w narożu kotła przedstawia krzywa 2. Ilość niedopału (Slk) w lotnym popiele zmniejszyła

się dla większych obciążeń cieplnych kotła, prawie dwukrotnie.

Umieszczenie palnika

glicerynowego w osi ściany kotła

obniżyło zawartość stałych

części palnych w lotnym popiele

w sposób zdecydowany (krzywa

3). Ilość karbonizatu w lotnym

popiele obniżyła się prawie 4-ro

krotnie w całym zakresie

obciążeń cieplnych kotła.

Rys.5.  Zawartość karbonizatu w lotnym popiele w zależności od mocy kotła (N)  

Rys. 6. Zawartość karbonizatu

w lotnym popiele w zależności

od mocy kotła.
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Wpływ wydajności palników na rozkład temperatur 

w płomieniu biomasowego paliwa ciekłego.

Intensywny proces spalania karbonizatu przebiega przede wszystkim w strefie przypłomiennej bogatej

w rodniki tlenowe i wodorotlenowe, które katalizują proces utleniania pierwiastka C. Prawidłowość ta

wymusza stworzenie takich warunków w komorze kotła, aby możliwie jak największa część przekroju

poprzecznego komory była objęta wpływem płomienia paliwa ciekłego – w tym przypadku płomienia

glicerynowego – a szczególnie ta strefa w której występuje największa koncentracja lotnego koksiku.

Z uwagi na fakt że koncentracja

lotnego koksiku jest największa w

środkowej strefie komory, w strefie

tzw. „komina”

w którym występuje największa

szybkość unoszenia – najwyższy

ciąg - w kierunku wylotu z komory,

płomień palnika glicerynowego

powinien wnikać w tą strefę komory

paleniskowej.

Długość płomienia jest zależna od

wydajności palnika, co obrazuje

wykres na rys. 7, i zdjęcia na rys. 8

i 9.

Rys. 7. Rozkład temperatury

wzdłuż osi płomienia w zależności

od wydajności palnika.

Obraz płomienia palnika zasilanego gliceryną o 

wydajności 400 i 1000 kg/h.

Rys. 9. Płomień palnika o wydajności

1000 kg/h gliceryny.

Rys. 8. Płomień palnika

o wydajności 400

kg/h gliceryny.
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Wpływ mocy kotła i wydajności palnika spalającego 

ciekłe paliwo pochodzące z biomasy na zawartość 

koksiku w lotnym popiele.
Przy niskich obciążeniach cieplnych kotła wielkość płomienia glicerynowego ma niewielki wpływ na

wielkość niedopału w lotnym koksiku. Dla obciążeń cieplnych powyżej 75%, wydajność palnika

glicerynowego na wielkość niedopału w lotnym koksiku jest już znacząca, szczególnie dla wydajności

palnika poniżej 1000 kg/h. Obniżenie wydajności palnika poniżej tej wartości powoduje znaczny wzrost

zawartości karbonizatu w lotnym popiele. Wzrost wydajności palnika glicerynowego powyżej 1200 kg/h

praktycznie nie ma już znaczącego wpływu na stratę niedopału w lotnym koksiku. Zawartość

karbonizatu w lotnym popiele jest praktycznie stała i wynosi około 0,2%.

Rys. 10. Zawartość karbonizatu

(Sik) w lotnym popiele

w zależności od wydajności palnika

(Bg) i mocy kotła (Nk).

Schemat włączenia palników dopalających w układ 

olejowy palników rozpałkowych podtrzymujących

Próby skuteczności katalitycznego działania płomienia olejowego na proces dopalania ziarenek

lotnego koksiku można przeprowadzić przy pomocy palnika olejowego zasilonego paliwem

stosowanym do rozruchu i podtrzymywania pracy kotła.

Strefa przypłomienna w której występują

rodniki i atomy o swobodnych walentnościach

przy spalaniu paliw ciekłych jest podobna co

do aktywności chemicznej, niezależnie od

rodzaju spalanego oleju. W związku z tym

próby dopalania lotnego koksiku można

wykonać w najprostszy i najtańszy sposób,

korzystając z instalacji olejowej palników

rozpałkowych. Schemat włączenia palników

dopalających przedstawiony jest na rys. 10.

Rys. 10. Schemat włączenia palników

dopalających w układ palników rozpałkowych
1 – komora kotła, 2 – palniki pyłowe, 3 – palniki

rozpałkowe, 4 – kolektor przykotłowy pary rozpylającej,

5 – kolektor przykotłowy oleju, 6 – palniki dopalające,

7 – zawory regulacyjne odcinające, 8 – zawory zwrotne,

9 – manometr pary rozpylającej, 10 – manometr oleju



2010-09-21

10

Wnioski

 ilość spalonej biomasy jest uwarunkowana mocą kotła energetycznego. W kotłach OP-210

÷ OP-230 nie należy więcej spalać biomasy jak 6%, w kotłach OP-380 ÷ OP-430 nie więcej

jak 9%, w kotłach OP-650 o normalnej komorze nie więcej jak 10%, w kotła OP-650

z powiększoną komorą nie więcej jak 12%, a w kotłach szybowych OB-1150 nie więcej jak

13% udziału masowego,

 zmniejszenie straty niecałkowitego spalania w lotnym koksiku jest bardzo skuteczne,

wielokrotnie zmniejszające stratę niecałkowitego spalania poprzez wprowadzenie palnika

na paliwo ciekłe w strefę komory kotła pomiędzy palnikami pyłowymi i przegrzewaczem

grodziowym,

 dla narożnych palników pyłowych stopień wypalenia lotnego koksiku jest najwyższy przy

osiowym umieszczeniu palnika olejowego w osi ściany komory kotła,

 zabudowa palników na paliwo ciekłe w komorze spalania nad palnikami pyłowymi w strefie

pod przegrzewaczem grodziowym wielokrotnie zmniejsza zawartość koksiku w lotnym

popiele.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Dziękujemy za uwagę
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Utylizacja mączki

mięsno-kostnej w skali światowej

urosło do olbrzymiego problemu w

momencie stwierdzenia, że

przyczyną choroby „szalonych

krów” u zwierząt kopytnych są

priony BSE pochodzące ze

zwierzęcej tkanki mięsno-kostnej.

Dodatkowe stwierdzenie zgonów

ludzkich z tej samej przyczyny

spowodowało całkowity zakaz

używania mączki mięsno-kostnej,

jako komponentu pasz

zwierzęcych oraz polepszacza

gleby.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Dyrektywa Rady 90/667/EEC oraz 2000/418/EEC

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia    

03.10.2002 

Dyrektywy i Rozporządzenia w Unii Europejskiej 

obowiązujące w zakresie sposobu wykorzystania 

odpadów zwierzęcych poubojowych

W krajach Unii Europejskiej za

ekologicznie bezpieczny sposób

likwidacji wszelkiego rodzaju odpadów

zwierzęcych uznano proces spalania

wysokotemperaturowego przy

odpowiedniej koncentracji tlenu 02>6% w

odpowiedniej temperaturze (t>830ºC) i

odpowiednim czasie egzotermicznej

reakcji chemicznej (τ>2s). Dopiero w

takich warunkach procesu spalania może

być całkowicie usunięte źródło infekcji

jakim są priony BSE.
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MECHANIZM SPALANIA MĄCZKI W URZĄDZENIACH 

ENERGETYCZNYCH

Grudki mączki w zetknięciu ze strumieniem spalin o

temperaturze 1200 1400ºC ulegają w ciągu 0,1 0,2 s rozbiciu na

pojedyncze ziarna i ulegają odgazowaniu w czasie 0,2 0,5s. W

czasie pirolizy w temperaturach 1100 1300ºC z maczki zostaje

odprowadzone około 90 92% substancji organicznej w postaci

gazów pirolitycznych, które zawierają około 24% tlenu organicznego.

Z uwagi na możliwość powstania znacznych ilości NOx

paliwowych – powietrze niezbędne do spalania gazów pirolitycznych

jest rozdzielone na powietrze „pierwotne” ejekcyjne oraz na powietrze

„wtórne”. Proces całkowitego dopalenia gazów pirolitycznych może

się zakończyć w komorze kotła odzysknicowego przy pomocy tzw.

powietrza „trzeciego”.

Stopniowanie ilości powietrza doprowadzanego do

poszczególnych stref komory ma na celu rozciągnięcie procesu

spalania gazów pirolitycznych na całą długość komory spalania i

obniżenia objętościowego obciążenia cieplnego komory w strefie

dysz wtryskowych mączki. W wyniku tak prowadzonego procesu

spalania obniża się temperatura w jądrze płomienia oraz obniża się

szybkość powstawania termicznych tlenków azotu (mniejsza

koncentracja N2).

MECHANIZM SPALANIA MĄCZKI W URZĄDZENIACH 

ENERGETYCZNYCH cd.

Duże ziarna karbonizatu i ziarna kości

wypalane są w złożu fluidalnym w kontrolowanej

atmosferze tlenu przy liczbie nadmiaru powietrza bliskiej

stechiometrycznej.

Taki sposób prowadzenia procesu spalania

mączki ma swoje podstawy w wynikach uzyskanych z

przeprowadzonych badań laboratoryjnych spalania gazu

„modelowego” (mieszanina CH4, C2H2, CO, CO2 i N2) w

rurowej komorze spalania ze stopniowym

doprowadzeniem powietrza wzdłuż drogi przepływu

mieszaniny gazowej. Uzyskane wyniki wykazały, że

proces spalania gazów ze stopniowym doprowadzeniem

powietrza wzdłuż drogi spalania daje możliwość

całkowitego spalania gazów ze znaczną obniżką

zawartości NOx w spalinach wylotowych w stosunku do

przypadku z jednorazowym doprowadzeniem powietrza

do mieszaniny gazów palnych.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.
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WYNIKI BADAŃ NAD WPŁYWEM ROZDZIAŁU 

POWIETRZA NA ZAWARTOŚĆ NOX W SPALINACH

Rys. 1. Zawartość NOx i CO w spalinach w

zależności od temperatury procesu przy

jednorazowym doprowadzeniu powietrza do

spalania.

„pierwotne”, „wtórne”, „trzecie”

- pierwsze λ1=0,4

- pierwsze λ1=0,4

- pierwsze λ1=0,4

- pierwsze λ1=0,3

- pierwsze λ1=0,5

- drugie λ2=0,4

- drugie λ2=0,6

- drugie λ2=0,7

- drugie λ2=0,7

- drugie λ2=0,6

- trzecie λ3=0,4

- trzecie λ3=0,2

- trzecie λ3=0,1

- trzecie λ3=0,2

- trzecie λ3=0,1

Podział całkowitego strumineia powietrza na

trzy strumienie:

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Zawartość NOx i CO w spalinach w zależności od sposobu rozdziału powietrza i 

temperatury komory spalania

Tempera-

tura 

ścianek 

komory 

λ1=0,4

λ2=0,4

λ3=0,4

λ1=0,4

λ2=0,6

λ3=0,2

λ1=0,4

λ2=0,7

λ3=0,1

λ1=0,3

λ2=0,7

λ3=0,2

λ1=0,5

λ2=0,6

λ3=0,1

tot C
NOx 

mg/m3

CO 

mg,m3

NOx 

mg/cm3

CO 

mg/m3

NOx 

mg/m3

CO 

mg/m3

NOx 

mg/m3

CO 

mg/m3

NOx 

mg/c3

CO 

mg/m3

850 218 128 237 120 254 109 245 114 213 108

950 246 64 258 70 265 59 260 62 235 57

1050 275 46 286 52 295 50 291 49 258 42

1150 292 37 315 42 328 38 322 40 280 33
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INSTALACJA DO SPALANIA MĄCZKI

Schemat instalacji do 

spalania mączki 

mięsno-kostnej
1.bunkier magazynowy 

mączki, 

2.zasobnik trzykotłowy 

mączki, 

3.instalacja powietrza 

zasilającego dysze wtryskowe 

mączki i dysze powietrza, 

4.fluidalna komora spalania, 

5.palnik rozpałkowo –

podtrzymujący, 

6.ruszt fluidalny, 

7.układ gazu fluidalnego, 

8.odprowadzenie popiołu, 

9.kanał spalinowy, 

10.kocioł odzysknicowy, 

11.instalacja odprowadzania 

spalin, 

12.układ powietrza 

zasilającego instalację, 

13.układ wody zasilającej 

instalację.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Zawartość popiołu w mączce kostnej

Zawartość popiołu w próbce dostarczonej Ar = 17,80%

Zawartość popiołu w próbce suchej Ad = 18,58%

Skład popiołu w próbce suchej Ad

kwarc SiO2 0,62%

korund Al2O3 0,34%

hematyt Fe2O3 0,11

tlenek wapnia CaO 4,85%

glinian wapnia 5CaO3Al2O3 1,42%

siarczan potasowy K2SO4 2,87%

gips półwodny CaSO4O5H2O 4,93%

tlenek magnezu MgO 0,46%

tlenek sodu Na2O 0,08%

tlenek potasu K2O 0,37%

anhydryt CaSO4 2,53%

Skład chemiczny popiołu pochodzącego ze spalania 

mączki mięsno-kostnej „Jezuicka Struga” SA.
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BADANIA EMISJI NOX, CO, SADZY I CM HN DO 

ATMOSFERY W INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ

Wyniki badań nad wpływem

rozdziału powietrza do spalania gazów

pirolitycznych na powietrze „pierwotne”,

„wtórne” i „trzecie” w instalacji „Jezuicka

Struga” SA dla wydajności 1t/h mączki

przy rozdziale powietrza bardzo

zbliżonym do przedstawionego w tabeli

nr 1 i ustabilizowanej temperaturze w

komorze spalania w zakresie od 1230 do

1370o C.

Równomierny rozkład powietrza do spalania gazów 

pirolitycznych  określony dla danej substancji palnej w sposób 

doświadczalnej , powoduje obniżenie zawartości NOx w gazach 

spalinowych nawet około 100mg/um3. Zawartość CO w spalinach 

niezależnie od sposobu doprowadzenia powietrza  jest 

stosunkowo niewielka i praktycznie w żadnym przypadku nie 

przekroczyła wartości 50mg/um3. Mały wpływ rozdziału powietrza 

na emisję CO w spalinach spowodowany jest  faktem dużej 

zawartości  tlenu organicznego (około 24%) w substancji palnej, 

który jest równomiernie wykorzystywany do spalania w całej 

strefie komory. 

W emitowanych spalinach niezależnie od 

zastosowanego wariantu doprowadzania powietrza do 

spalania nie stwierdzono sadzy i węglowodorów ciężkich 

typu CmHn.

BADANIA EMISJI NOX, CO, SADZY I Cm Hn DO 

ATMOSFERY W INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ cd.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.
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WNIOSKI
 Technologia fluidalnego spalania mączki mięsno-kostnej w instalacji „KJN”

spełnia wymogi optymalnej termicznej utylizacji zgodnie z Unijnymi Dyrektywami

 Gazy spalinowe opuszczające instalację nie zawierają substancji szkodliwych dla

atmosfery.

 Emisja pyłów do atmosfery jest minimalna i jest mniejsza od wartości

dopuszczalnej normą.

 Popiół odprowadzany ze złoża nie zawiera substancji palnych w postaci węgla

organicznego ( Corg). Głównym składnikiem popiołu są związki fosforu, potasu i

wapnia, które stanowią surowic do produkcji nawozów sztucznych

 W czasie utylizacji odpadów zwierzęcych nie stwierdzono przykrych zapachów

wydzielających się w czasie procesu spalania jak również w wychodzących z

komina spalinach oraz w popiele odprowadzanym na składowisko.

 Przeprowadzone badania w sposób jednoznaczny wykazały, że proces termicznej

utylizacji odpadów zwierzęcych w przedstawionej instalacji spełnia wszelkie

wymogi ekologiczne.

 Termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych może przynieść duże efekty

ekonomiczne wynikające z oszczędności za opłaty uiszczane obcym jednostkom

gospodarczym oraz z tytułu oszczędności na paliwie konwencjonalnym dla

wytworzenia określonej ilości ciepła technologicznego dla zakładu.

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

Dziękuję za uwagę
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Hybrydowe układy 

technologiczne 

wytwarzania energii 

i paliw z odnawialnych 

źródeł.

mgr inż. Wojciech Krużewski

PLAN PREZENTACJI:

 Hybrydowy układ 
wytwarzania energii 
i biopaliw z biomasy

Układ produkcji energii 

z biomasy

WYBRANE UKŁADY:
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Układ produkcji energii 

z biomasy-

przykładowe projekty

Agregat 

kogeneracyjny

System 

„Biogazowni”

Oczyszczalnia

Turbina lub 

silnik spilling

System

(Instalacja) termicznej 

przeróbki biomasy

Suszenie osadów 

w sezonie letnim 

(opcjonalnie)

Kotłownia

miejska

Wysuszony osad

Ciepło

CiepłoOdciek
Osad 

ściekowy

Biogaz

Spaliny

Energia elektryczna

Para

Biomasa

(osad)

SCHEMAT BLOKOWY SKOJARZENIA SYSTEMÓW 

TECHNOLOGICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA
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Zakres przedsięwzięcia obejmuje 
wykorzystanie osadów ściekowych 
oraz innej masy organicznej, jako 

odnawialnego nośnika energii. 
Wytworzony biogaz to źródło energii 

dla systemu (elektrociepłowni 
biogazowej) prądotwórczo – cieplnego, 

w którym, w skojarzeniu wytwarzana 
jest energia elektryczna i cieplna.

Podstawowe elementy proponowanego przedsięwzięcia, 

to:

 biogazownia 

 agregaty kogeneracyjne

 instalacja do termicznej konwersji biomasy na energię
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Podstawowe parametry technologiczne:

Produkcja energii elektrycznej (Moc)

Elektrociepłownia biogazowa (agregaty kogeneracyjne) 1,99 MWe

Elektrociepłownia parowa 1,10 MWe

Razem moc elektryczna 3,09 MWe

Produkcja energii elektrycznej (Moc)

Produkcja energii cieplnej (Moc)

Elektrociepłownia biogazowa (agregaty kogeneracyjne) -2,20 MWc

Elektrociepłownia parowa- 3,60 MWc

Razem moc cieplna -5,80 MWc
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Planowane przedsięwzięcie to 

zintegrowany układ dwóch 

systemów technologicznych:

systemu biogazowni

systemu termicznej przeróbki  

biomasy

Projektowany system obejmuje:

 higienizację odpadów z uboju drobiu

 przetwórstwo i homogenizacje surowców wejściowych

 produkcję i czyszczenie biogazu

 odwadnianie masy pofermentacyjnej

 magazynowanie substratów płynnych 
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Ilość substratu na dobę- 194, 2 t/d w tym:

 osad z oczyszczalni 4% s.m. – 79, 5 t/d

 serwatka- 5% s.m. – 9, 9 t/d

 kiszonka z kukurydzy 32 % s.m. – 58, 1 t/d

 odpady z pielęgnacji terenów zielonych- 13,0 t/d

 wycierka ziemniaczana- 18,0 t/d

 słoma zbóż- 15,7 t/d(kod-20 02 01) – 13, 0 t/d

•Wycierka ziemniaczana – 18, 0 t/d

•Słoma zbóż – 15, 7 t/d

Hybrydowy układ wytwarzania 

energii i biopaliw z biomasy-

przykładowy projekt
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D:/BEATA/BETTI/z pulpitu beci/PRACE BECI/GRYFICE/G.-pisma, scheamta chybryd/SCHEMAT HYBRYDOWY.doc
schemat ideowy.pdf
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Planowane przedsięwzięcie to zintegrowane 

w funkcjonalną jedność kilka systemów technologicznych. 

Jest to innowacyjne rozwiązanie 

technologiczno - techniczne umożliwiające wytwarzanie:

 energii elektrycznej, 

 energii cieplnej,

 biometanu,

 paliwa gazowego (CNG), 

 paliw płynnych (biodiesel),

 innych produktów, takich jak biomasa glonowa 

i nawozy.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie 

generowanej 

z turbiny wiatrowej energii elektrycznej oraz uzyskanie 

z surowców roślinnych 

i z odpadów poprodukcyjnych oraz innych substratów 

organicznych, użytecznych produktów, a mianowicie:
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 energii elektrycznej;

 etanolu;

 biogazu, z którego po 

uzdatnieniu powstaną: 

biometan (sieć gazownicza), 

paliwo gazowe (CNG);

 energii cieplnej 

generowanej głównie 

z surowców odpadowych;

 wodoru- komponent paliw 

płynnych;

 tlenu technicznego;

 paliw płynnych (biodiesel);

 składników (komponentów) 

nawozów organiczno-

mineralnych.

Skala planowanego przedsięwzięcia to zintegrowane

w jeden układ funkcjonalny następujące systemy:

 Elektrownia wiatrowa- moc 2,5 MWe;

 Elektrolizer- hydroliza wody o wydajności ok. 5m3/d ze 

zbiornikami na wodór i tlen;

 Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów 

roślinnych o wydajności 30t/d oleju roślinnego (głównie 

olej rzepakowy) i 27t/d biopaliw płynnych;

 Instalacja do produkcji etanolu (gorzelnia) o wydajności 

12 mln litr/rok;

 Instalacja Biogazowni o wydajności biogazu ok. 22.000 

m3/rok;
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 Instalacja termicznej hydrolizy substratów (Ekonomizer 

SE Steam Explosion);

 Instalacja oczyszczania (uzdatniania) biogazu 

o wydajności – 1.000 m3/h;

 Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię 

cieplną o mocy – 10 MW;

 System oczyszczania frakcji ciekłej (po separacji) masy 

pofermentacyjnej ze zbiornikami ziemnymi (laguny) do 

hodowli glonów;

Planowane przedsięwzięcie to hybrydowy układ 

następujących urządzeń i instalacji:

a) Elektrownia wiatrowa;

b) Instalacja elektrolizy wody (Elektrolizer);

c) Instalacja wytwarzania etanolu (Gorzelnia);

d) Biogazownia zintegrowana z instalacją oczyszczania (uzdatniania) biogazu, 

urządzenia separacji, system magazynowania (laguny) 

i oczyszczania;

e) Instalacja hydrolizy termicznej - zintegrowana z biogazownią 

i gorzelnią;

f)  Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów roślinnych;

g) Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię cieplną – opcjonalnie 

istnieje możliwość wykorzystania pary wodnej do napędu turbiny parowej 

i produkcji energii elektrycznej;

h) Linia produkcji nawozów organiczno- mineralnych. 
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Elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa wytwarzać będzie energię 

elektryczną trójfazową prądu przemiennego o napięciu 

690 V i częstotliwości 50/60 Hz. 

Wytwarzana przez elektrownię wiatrową energia 

elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby 

planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

i innych odbiorców. 

GORZELNIA (dane roczne)

Instalacja hydrolizy wody (Elektrolizer)

Instalacja składać się będzie z baterii generatorów

wodoru

(elektrolizerów) o łącznej wydajności 2,5 t wodoru/d.
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Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją 

Bilans procesu hydratyzacji i izomeryzacji oleju rzepakowego 

w kierunku biodielsa o właściwościach olejów syntetycznych 

pochodzących z ropy naftowej.   

Wyszczególnienie
Surowce 

(kg)

Produkcja 

(kg)

Wydajność

(% wag)

Olej rzepakowy 1000 - -

Wodór 80 - -

Olej

napadowy

878 81,33

Propan 53 4,89

Woda 43 4.01

Dwutlenek węgla 106 9,78

Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją c.d.
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Instalacja wytwarzania etanolu (Gorzelnia) zintegrowana 

z biogazownią
Ilość zużywanych surowców

Lp. Asortyment Ilość (rocznie)

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

GORZELNIA

Ziarno zbóż

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia

własnego

Enzymy

Pożywki mineralne

Kwas siarkowy (98%)

Wodorotlenek sodu

Drożdże

Środki dezynfekująco-myjące i inne

Para technologiczna- źródło energii spaliny z

agregatów kogeneracyjnych i ze spalania

części biogazowni

Zużycie energii elektrycznej

39 107,0 Mg

76 687,0 m3

19,8 Mg

0,8 Mg

8,1 Mg

4,9 Mg

1,6 Mg

0,4 Mg

36 500 Mg

2 138 MWeh

2.

2.1

2.2

2.3

2.4.

BIOGAZOWNIA

Wywar gorzelniczy (10% s.m.)

Słoma kompostowa (podłoże pieczarkowe)

Kiszonka z kukuryzy

Zużycie energii elektrycznej

120 000 Mg

8 000 t/r

6 000 t/r

910 MWeh

3

3.1

3.2

3.3

MAGAZYNOWANIE ODCIEKU I HODOWLA

GLONÓW

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji)

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny

Zużycie energii elektrycznej

105 000 m3

10 000 Mg

1 030 MWeh

Biogazownia z instalacją uzdatniania biogazu
Substraty i uzysk biogazu

Rodzaj substratu Biogaz

Rodzaj substratu Substrat 

t/rok

Zaw. 

s.m. 

m3/t 

świeżej 

masy

Suma

Wywar gorzelniany 120 000 10% 50 6 000 000m3

Słoma kompostowana 

(podłoże pieczarkowe)

8000 55,00% 72 576 000 m3

Kiszonka kukurydzy 

(średnio dojrzała) 

6000 30,00% 200 1 200 000 m3

Razem: 134 000 

t/r

7 779 000 m3
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Instalacja hydrolizy termicznej 

(Ekonomizer SE Steam Explosion).

A

3

1

B

C

5

4
2 A- substraty surowe

1-przygotowanie 

substratów

2-dozownik
3-reaktor, 180˚C, 10 bar

B-woda 

4- zawór rozdzielaczy

5- zbiornik substratów po   

hydrolizie

C-substraty po termicznej 

hydrolizie

Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię

Technologia termicznej konwersji biomasy pozwala na spalanie

odpadów organicznych, w tym odpadów o dużym uwodnieniu, oraz

współspalania innej biomasy. Technologia te umożliwia utylizację

dowolnych odpadów o łącznej zawartości zarówno popiołu jak

i wilgoci do 90% wag przy zachowaniu dopuszczalnych emisji

substancji gazowych i zawartości niedopału w popiele zgodnie

z obowiązującymi normami krajowymi i Dyrektywami Unijnymi.
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Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert- Sitr Sp. z o.o.



Hydroliza 
termiczna

Gorzelnia
30 mln ltr Separacja

Surowce
Celulozowe

i skrobiowe

Wywar
300 000 t/r
(ok. 10% s.m.)

Schemat ideowy hybrydowego systemu wytwarzania bioetanolu i energii

Frakcja
gęsta
ok. 30% s.m. ParaTermiczna 

Konwersja
biomasy

Turbina
Parowa
5 MWe

Energia
elektryczna

Oczyszczanie
(opcjonalnie)

Gorzelnia
30 mln ltr

Zbiornik lub 
magazyny ziemne

(opcjonalnie)
 hodowla glonów

Woda 
technologiczna

Odciek

Bioetanol

Nawadnianie
upraw 
roslinnych

Popiół
do celów

nawozowych

Etanol- (paliwo wspomagające)

Para technologiczna
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