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Seminarium naukowe w ramach projektu:

Upowszechnianie badań na temat 
odnawialnych źródeł energii                       

oraz wsparcie ochrony własności 
intelektualnej z tego obszaru.

POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH 
Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

21.10.
2010

Cel projektu

podniesienie wiedzy w zakresie prac  
badawczo-rozwojowych i badań naukowych                                          

z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii 

wsparcie ochrony własności intelektualnej

z tego obszaru na terenie kraju.
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Koordynator Projektu

ozewortal.pl

EKSPERT-SITR
Spółka z o.o.

ul. Jana z Kolna 38,
75-204 Koszalin

tel/fax. 94 342 25 81

Partner Projektu

Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów       
i Techników Rolnictwa 

Zarząd Główny                 
w Warszawie
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Energetyka,           
a odnawialne        
źródła energii.

DR INŻ.WIESŁAW GOLKA

Wyższe ceny energii, zagrożenia dla bezpieczeństwa 

dostaw energii i zmiany klimatu Europy 
bezpośrednio dotyczą nas wszystkich.

Energia stała się dobrem deficytowym

Przewiduje się wzrost zapotrzebowania                                               

na energię o 60% do roku 2030. 
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Rozkład temperatur i częstotliwości występowania temperatur ekstremalnych
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Średnia temperatura powierzchni Ziemi w zależności od 

stężenia GS (Olejnik 2009). 

,Przy podwojeniu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w stosunku do poziomu z 1900roku, 

ocieplenie klimatu na naszej planecie wyniesie od 2 do 6 C ‘’

Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze 

Gaz cieplarniany Symbol 
Wzrost stężenia                  

w atmosferze                          
w latach   1750-2000 

Dwutlenek węgla CO2 31 % 

Metan CH4 151% 

Podtlenek azotu N2O 17% 

Ozon O3 35% 
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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 

Działanie na rynku wewnętrznym 

chronionym przez państwo 

Działanie na rynkach 

międzynarodowych o jednakowych 

regułach konkurencji

Odnawialne źródło energii (OZE) 

OZE – źródło wykorzystujące energię wiatru, 

promieniowania słonecznego, geotermalną,  fal,     

spadku rzek, energię biogazu i biomasy 

• elektrownie wodne,

• elektrownie wiatrowe,

• urządzenia wytwarzające energię z biomasy,

• biogazownie,

• ogniwa fotowoltaiczne,

• kolektory słoneczne do produkcji ciepła,

• źródła geotermiczne.

•biopaliwa
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OZE

1.Specyfika wysokich kosztów inwestycyjnych. 

wysokie koszty początkowe                                                         

pomijanie  kosztów zewnętrznych.

2. Ryzyko innowacyjności.

OZE traktowane są kategoriach podwyższonego ryzyka. 

brak zaufania do nowych idei 

brak wiedzy o potencjale technicznym i ekonomicznym

Nowe cele UE (3 x 20)
Na szczycie Rady Europejskiej 8 - 9 marca 2008 przyjęto Plan Działań
integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć
wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2˚ C powyżej poziomu sprzed
okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną

dostępnością ropy i gazu.

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020r. co najmniej o 20%
w porównaniu do 1990r.

• racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia

o 20%

• zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego zużycia

średnio w UE w 2020r. (w przypadku Polski – 15%)

• osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw
transportowych w 2020r.
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Fundusze wspomagające rozwój i wdrażanie OZE

Państwowe Wspólnotowe

fundusz termo-modernizacyjny programy ramowe

fundusz ochrony środowiska mechanizm wspólnych wdrożeń oraz 

zielonych inwestycji
budżet fundusz spójności oraz fundusze 

strukturalne
środki samorządowe programy operacyjne (infrastruktura 

i środowisko, innowacyjna 

gospodarka, kapitał ludzki)

dopłaty do upraw roślin 

energetycznych

Rys. 1 Udział OZE w globalnej produkcji energii w 

2008 r.

energia 
nuklearna

3%

paliwa kopalne
78%

OZE
19%
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Moc zainstalowana z OZE na koniec 2009 r.
Lp. Rodzaj energii

Jednostka

miary

Energia dodana

w

2009 r.

Stan na koniec 

2009 r.

1. Energia elektryczna
1. Energia wiatru

2. Małe hydroelektrownie <10 MW

3. Biomasa

4. Ogniwa fotowoltaiczne

5. Energia geotermalna

6. Energia słoneczna

7. Energia oceaniczna (przypływy)

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.
Biopaliwa
3.1. Produkcja etanolu

3.2. Produkcja biodiesla

Bilion litrów w 

roku

-"-

9

5

76

17

Odnawialna energia elektryczna zainstalowana na koniec 2009 r. [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
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Energia 

wiatru

Przyrost globalny mocy zainstalowanej z siłowni wiatrowych

w latach 1996 – 2009
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Moc z elektrowni wiatrowych zainstalowana do końca 2009 r.

10-ciu czołowych producentów na świecie
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Istniejąca w 2009 Dodana w 2009

Udział energii wiatrowej w zaspokojeniu potrzeb 

energetycznych w wybranych krajach:

• Dania – 20,0%
• Hiszpania – 14,3%
• Portugalia – 11,4% (2008 r.)
• Irlandia – 9,3% (2008 r.)
• Niemcy – 6,5%
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Energia

z biomasy

Surowce energetyczne i produkty rynkowe 
pozyskiwane z biomasy

Drewno 
odpadowe

Odpady 
rolnicze

Osady 
ściekowe

Biogaz
Biodiesel
Metanol
Etanol

Gaz 
pirolityczny

Energia 
cieplna

Energia 
elektryczna Paliwo

Obornik  
Gnojowica

Wysypiska 
odpadów

Ziarno zbóż

Ziemniaki
Rzepak
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Ciepło i

energia
elektryczna

Paliwa pł.,

chemikalia
i materiały

Platforma 
termochemiczna 

(zgazowanie, syngaz )

Platforma 
biochemiczna 

(cukrowa , tłuszczowa)

Syngaz

Pozostałości

Energia

wody
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Moc zainstalowana z elektrowni wodnych
w wybranych krajach  (MW)

• Chiny - 197
• USA - 81
• Kanada - 78
• Brazylia - 76
• Ogółem na świecie - 980
w tym z małych elektrowni - 60

Fotowoltaika



17

Udział czołowych 6-ciu krajów w produkcji 

globalnej energii elektrycznej z ogniw PV

Inne 4%Inne państwa UE 

7%

Korea Południowa 

2%

Włochy 5%

USA 6%

Japonia 13%

Hiszpania 16%

Niemcy 47%

Scenariusze rozwoju fotowoltaiki w Unii Europejskiej
(źródło: EPIA 2010)

0

5000
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15000

20000

25000

30000

35000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MW

dane historyczne scenariusz umiarkowany scenariusz napędzany polityką
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Geotermia

Produkcja prądu elektrycznego  w 2004 r. ze źródeł geotermalnych 

Kraj Moc zainstalowana   MWe Całkowita produkcja   GWh/r

AUSTRIA 1 3,2
FRANCJA 15 102
ISLANDIA 202 1406
NIEMCY 2,01 1,5

PORTUGALIA 16 90
ROSJA 79 85

TURCJA 20 105
WŁOCHY 790 5340
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BIOPALIWA

EMISJA CO2 Z BIOPALIW W PORÓWNANIU DO PALIW 

KONWENCJONALNYCH [%]

Źródło: FAMMU/FAPA
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UDZIAŁ SUROWCÓW W PRODUKCJI BIOETANOLU NA 

ŚWIECIE[%]

Źródło:FAMMU/FAPA

SPADEK EMISJI CO2 DLA BIOPALIW W PORÓWNANIU  

Z PALIWAMI KONWENCJONALNYMI

Źródło:FAMMU/FAPA
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ROZWÓJ  OZE
W  POLSCE

Polityka energetyczna Polski do roku 2030
Główne cele w zakresie OZE:

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 

do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku,
 Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw 

transportowych, oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,

 Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu 

pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów 

rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do 

konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego

Przez bezpieczeństwo energetyczne rozumie się zapewnienie 
stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym 
zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez 

gospodarkę i społeczeństwo cenach
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Produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce
w latach 2004-2008 [%]
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6,1
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30,2
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biomasa
biogaz
woda
wiatr
współspalanie

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

(09.2009r.)

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
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Przewidywany udział energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii w Polsce w latach 2010 - 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Końcowe 

zużycie 

energii

[ ktoe ]

61300 61800 62400 62900 63400 64000 65000 66100 67100 68200 69200

Końcowe 

zużycie 

energii z 

OZE

[ ktoe ]

5595 5933 6332 6706 7080 7501 8123 8723 9362 10024 10713

Końcowy 

udział OZE

[ % ]

9,13 9,60 10,15 10,66 11,17 11,72 12,50 13,20 13,95 14,70 15,48

źródło: Prognoza Ministerstwa Gospodarki – styczeń 2010 r.
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Energia 

wiatru
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Najważniejsze wnioski z raportu PSEW                        

„Wizja rozwoju e.w. w Polsce do 2020 r.”

• W 2020 roku elektrownie wiatrowe będą najtańszym odnawialnym 
źródłem energii elektrycznej

• Prognoza rozwoju energetyki wiatrowej na rok 2020 (moc zainstalowana):

– lądowe farmy wiatrowe ~ 11 GWe

– morskie farmy wiatrowe ~ 1,5 GWe

– małe elektrownie wiatrowe ~ 600 MWe

» razem ~ 13,1 GWe
• Redukcja emisji CO2 do atmosfery za sprawą e.w. wyniesie w roku 2020 –

33 mln ton.

• Liczba osób zatrudnionych w energetyce wiatrowej wzrośnie z ok. 2000 w 
roku 2008, do ok. 66 tysięcy w roku 2020.

• Udział energetyki wiatrowej w zużyciu zielonej energii elektrycznej, może 
wzrosnąć z obecnych ok. 15% do ok. 62% w 2020 roku, a jej udział w 
zużyciu energii finalnej brutto może osiągnąć 3,8 %.
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Energia

wody

921,7

929,4
934,0

946,7

900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950MW

2005 2006 2007 2010

Zainstalowana moc elektrowni wodnych w Polsce

w latach 2005 – 2010
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Zamierzenia rządu dotyczące rozwoju 

energetyki wodnej w Polsce
• W opracowanym przez M.G. dokumencie pn. „Polityka 

energetyczna Polski do 2030 roku” rozwój energetyki wodnej 
przedstawiono jako jeden z priorytetów.

• Rozwój energetyki wodnej będzie ukierunkowany na tzw. 
małą energetykę wodną, głównie ze względu na znaczne 
nakłady inwestycyjne dużych elektrowni wodnych oraz 
uwarunkowania środowiskowe

• Będą wykorzystywane głównie istniejące spiętrzenia wodne 
będące własnością skarbu państwa.

Źródło: odpowiedź M.G. na interpelację poselską Witolda Kochana z 30 IV 2010 r.

Energia

z biomasy
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Potencjał biomasy w Polsce
Lp. Wyszczególnienie

Potencjał                     

energii pierwotnej [ PJ ]

1. Plantacje na ziemi odłogowanej i zdegradowanej ~ 424,0

2. Słoma i siano ~ 195,0

3. Lasy ~ 41,6

4. Drewno odpadowe (z przemysłu) ~ 58,1

5.

Biogaz ~ 34,0

w tym:
rolniczy ~ 15,2

wysypiskowy ~ 11,5

6. Ogółem ~ 755

Moc zainstalowana z OZE (biomasa)

w latach 2005 – 2010

189,8

252,8 255,0 252,4

0

50

100

150

200

250

300

MW

2005 2006 2007 2010
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Fotowoltaika
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Stanowisko polskiej społeczności fotowoltaiki w sprawie 

projektu „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”

Autorzy projektu domagają się:

• uwzględnienia w planowaniu strategicznym polskiej polityki energetycznej 
realnego potencjału energetyki słonecznej;

• rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem FiT od roju 2010;

• usunięcia zbędnych barier administracyjnych, uproszczenia prawa oraz 
dostosowania go do przyłączania małych rozproszonych systemów;

• możliwości finansowania inwestycji w systemy fotowoltaiczne ze środków 
programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i programów 
NFOŚiGW;

• ustanowienia celu 1,8 GWp zainstalowanej mocy PV w roku 2020 i 10 GWp 
w 2030 r.;

• uruchomienia programu BiR nad przyszłościowymi technologiami ogniw 
fotowoltaicznych.

Geotermia
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Praktyczne wykorzystanie wód geotermalnych

w zależności od temperatury
(B. Lindala, 1973 r.)

Zakłady geotermalne w Polsce
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Dziękuję
i pozdrawiam z 

Kłudzienka                                                     
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wytwarzania energii i paliw  
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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



 

Uwaga: z procesów technologicznych gorzelni i instalacji, do hydrolizy termicznej odzyskuje się ok. 60% energii cieplnej 

HYBRYDOWY UKŁAD TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA ENERGII I PALIW Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII- SCHEMAT IDEOWY 

Elektrownia wiatrowa Moc 2,5 MWe 
Energia 
elektryczna  
(nadwyżka) 

Elektrolizer 
wodór Zbiornik 

wodoru 

na potrzeby własne i 
dla innych odbiorców 

Gaz ziemny 
(opcjonalnie) 

sprężanie 
(opcjonalnie) 

CNG 
Paliwo do 
pojazdów 
mechanicznych 
 
ok. 3000 m3/d 
Biometanu 

Zbiornik 
tlenu 

oczyszczanie 
biogazu 

Gorzelnia 
12mln l/rok 

woda Biogazownia ok. 
22 000m3/d biogazu 

Wywar 
120 000m3/r 

biogaz 

masa 
pofermentacyjna separacja 

Oczyszczanie 
hodowla glonów 

(opcjonalnie) 

frakcja  
ciekła 

Woda ok. 5 m3/d 
(opcjonalnie) 

Termiczna 
konwersja 
biomasy 

frakcja  
gęsta 
(30% s.m. 
ok. 2,2t/h) 

Inna biomasa- opcjonalnie 
(np. osady ściekowe) 

Paliwo uzupełniające 
(tłuszcze roślinne, zwierzęce- opcjonalnie) 

2,4 t/d 

2,4 t/d 
wodór  
2,4 t/d Instalacja 

hydratyzacji 
tłuszczów 

tłuszcze roślinne 30 t/d 

Paliwa płynne  
27 t/d 

Propan 
1,5 t/d woda 

1,2 t/d 

CO2 
3,0  t/d 

Hydroliza termiczna 
180ºC, 10 bar 

zhydrolizowany  
(opcjonalnie) 

bu
ra

k 
en

er
ge

ty
cz

ny
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pc
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na
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ie

) 

in
ne

 su
bs

tra
ty

 

M
oc

 1
20

0 
K

W
c Energia  

cieplna 

Inni odbiorcy, w tym  budynki 
mieszkalne Moc ok. 2 000 kWc 

Para  
ok. 160ºC 
Moc ok. 2 500 kWc 

Hodowla glonów 
(opcjonalnie) 

CO2 z gorzelni ok. 27 t/d 
(opcjonalnie) 

CO2 z hydrokraking ok. 3,0 t/d 
 
(opcjonalnie) 

Frakcja ciekła masy 
pofermentacyjnej 

Woda z glonami Separacja 

Odciek do dalszego 
oczyszczania lub 
do nawadniania upraw 

Frakcja gęsta 
(ok. 30% s.m. 
ok.50t/d) Biogazownia lub 

instalacja termicznej 
konwersji biomasy 

Energia cieplna 
( odzysk z procesów  
technologicznych) 

tlen 

Sieć 
gazownicza 
 

Biometan 
ok. 10 000 m3/d 

Produkty z oczyszczania biogazu 
(komponent nawozów) ok. 0,9 t/d 
 

Energia cieplna zh
yd

ro
liz

ow
an

y 
su

bs
tra

t 

Odbiornik ścieków oczyszczonych 
i/lub do gorzelni 
(opcjonalnie) 

Energia cieplna 
 
Moc ok. 900 kWc 

Energia cieplna 
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Modelowanie ocen i kartograficzna 

prezentacja przydatności gruntów 

do uprawy roślin energetycznych

Referat na seminarium:
Upowszechnienie badań na temat 

odnawialnych źródeł energii                

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy

Prof. dr hab. Janusz Ostrowski

Falenty październik 2010

Technologiczne podstawy rozwiązania 

problemu

1. Zastosowanie techniki komputerowej do 
przetwarzania informacji przestrzennych,

2. Wykorzystanie zasobów bazy danych o glebach 

marginalnych do diagnozowania i przestrzennej 
delimitacji ocen,

3. Budowa modeli diagnostycznych oparta na 
parametrach mających odniesienie 

przestrzenne w bazie danych o glebach 
marginalnych,
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Koncepcja dwupoziomowej waloryzacji 
gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych
1. Poziom ogólny wyrażony kategoryzacją gruntów 

umożliwiającą wskazanie obszarów, które mogą 

być wyłączone z przestrzennych zasobów 

produkcyjnych rolnictwa i przeznaczone do 
produkcji biomasy energetycznej,

2. Poziom szczegółowy, wskazujący w ramach 

tych obszarów preferencyjne warunki glebowo-
siedliskowe określające potencjalną 

przydatność do uprawy poszczególnych roślin 

energetycznych,

Uwarunkowania wyznaczania gruntów 

przydatnych do uprawy roślin energetycznych:

• limity substytucyjne określone przez agendy UE oraz 

szacunek zapotrzebowania na energię cieplną 

i systemową w Polsce,

• jakość gruntów rolnych i priorytet zaspokojenia potrzeb 

gospodarki żywnościowej,

• perspektywiczne plany wzrostu lesistości 

z przeznaczeniem na ten cel tzw. gruntów marginalnych 

wyłączonych z obszarów produkcyjnych rolnictwa,

• ograniczenia wynikające z zachowania walorów 

ekologicznych przestrzeni rolniczej i ochrony 
bioróżnorodności.
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Według szacunku IBMER docelowe zapotrzebowanie na biomasę 

energetyczną w 2020 roku osiągnie w Polsce około 27 mln ton 

[Grzybek 2006]. Uwzględniając zróżnicowanie plonowania możliwych 

do uprawy w Polsce roślin energetycznych oraz warunków 

siedliskowych do dalszych rozważań przyjęto średni plon biomasy 

10-12 t s.m./ha. Przy takim poziomie plonowania i założonym pułapie 

zapotrzebowania na biomasę do jej produkcji należałoby pozyskać 

około 2,2-2,7 mln ha gruntów rolnych. 

Podstawy zasobowego bilansowania gruntów:

Powyższe rozliczenie powierzchniowe potwierdza szacunek Fischera i wsp., 

którzy stwierdzili, że dla pokrycia potrzeb żywnościowych Polski wystarczy 

około 9,5 mln ha, a 2,2 mln ha można przeznaczyć pod uprawę roślin 

energetycznych.

Podział powierzchniowy rolniczej przestrzenie produkcyjnej Polski 

według  kompleksów rolniczej przydatności gleb (dane IUNG)

Grunty orne
Kompleksy rolniczej     powierzchnia
przydatności gleb              tys. ha

Pszenny b. dobry (1) 561
Pszenny dobry (2) 2814
Pszenny wadliwy (3)          629
Żytni b. dobry (4) 2286
Żytni dobry (5) 2416
Żytni słaby (6) 2764
Żytnio-łubinowy (7) 1697
Zbożowo-pastewny m.(8) 736
Zbożowo-pastewny sł.(9) 519
Pszenny górski (10) 274
Zbożowo-górski (11) 239
Owsiano-ziemniaczany (12)  155
Owsiany górski (13) 68

Użytki zielone

Kompleksy rolniczej             powierzchnia
przydatności gleb                      tys. Ha

Użytki zielone b. dobre (1z)           66

Użytki zielone dobre (2z)           2293

Użytki zielone słabe i 

b. słabe (3z) 1429
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Nisza przestrzenna dla uprawy roślin 

energetycznych
Na cele rozwoju uprawy roślin energetycznych można

przeznaczyć gleby orne zaliczone do kompleksu 6 (żytniego

słabego), a także nie zdrenowane gleby kompleksu 9
(zbożowo-pastewnego słabego) oraz nieobjęte priorytetem
ochronno-ekologicznym siedliska słabych i bardzo słabych

użytków zielonych (kompleksu 3z). Część tych gleb należy do
tzw. gruntów alternatywnie marginalnych, charakteryzujących

się niskim potencjałem produkcyjnym Łączna powierzchnia
tych gruntów istotnie przekracza wcześniej podane
zapotrzebowanie szacowane na 2,2 mln ha zważywszy

również możliwość zagospodarowania w tym celu gruntów

zdewastowanych i skażonych chemicznie.

Zasady kategoryzacji
Zakładając, że nadrzędnym kryterium kategoryzacji

jest zachowanie zrównoważonego użytkowania rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, typowanie obszarów przydatnych
do uprawy roślin energetycznych oparto na zachowaniu
przestrzennego potencjału produkcyjnego dla rolnictwa
z uwzględnieniem obszarów dominacji funkcji
ekologicznych oraz zdefiniowaniu niszy przestrzennej,
w której priorytet uzyskać mogą uprawy tych roślin.

Takie podejście zrodziło metodyczną potrzebę

uwzględnienia w koncepcji kategoryzacji tzw. kryteriów

zasobowych oraz kryteriów uprawowych spełniających

wymagania siedliskowe roślin energetycznych.
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Zasobowe i uprawowe kryteria kategoryzacji

Kryteria zasobowe określają zasadę podziału gruntów 

stanowiących przestrzenne zasoby produkcyjne rolnictwa 

według ich przydatności:

• pod uprawy rolne jako zasób produkcyjny rolnictwa,

• pod uprawę roślin energetycznych jako zasób bioenergetyczny,

• pod zalesienie jako uzupełnienie zasobów produkcyjnych 
leśnictwa,

• pod restytucję ekologiczną jako uzupełnienie zasobów 
bioróżnorodności.

Kryteria uprawowe umożliwiają podział gruntów rolnych według 

zgodności warunków glebowo-siedliskowych z wymaganiami 
roślin energetycznych przy zachowaniu preferencji rolniczo-
produkcyjnej funkcji gleb uprawnych i dopuszczalnej 
minimalizacji spełnienia wymagań tych roślin oraz 

uwzględnieniem występujących czynników ograniczających.

Istotę kategoryzacji stanowi podział gruntów według kryteriów 

zasobowych uzupełnionych o glebowo-siedliskowe cechy 
diagnostyczne do których należą:

• użytkowanie gruntów, 

• potencjał produkcyjny gleb,

• uprawowe warunki wodne,

• hydrotermiczne wskaźniki klimatyczne,

• położenie względem seminaturalnych formacji roślinnych.

Łącząc kryteria zasobowe z glebowo-siedliskowymi oraz 
z wskazaniami występowania czynników ograniczających 

wyodrębniono kategorie przydatności gruntów do uprawy roślin 

energetycznych.
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Kategorie przydatności gruntów do uprawy roślin 

energetycznych z uwzględnieniem ich wymagań siedliskowych: 

1. (P) Grunty rolne preferowane do uprawy roślin energetycznych 

spełniające ich wymagania glebowo siedliskowe.

2. (PW) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 

z ograniczeniem czynnika wodnego powodującym konieczność 

uprawy roślin tolerujących niedobory wilgoci w glebie lub stosowania 

nawodnień.

3. (PZ) Grunty preferowane do uprawy roślin energetycznych –

zrekultywowane lub silnie zanieczyszczone.

4. (PO) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 

z preferencją funkcji ekologiczno-ochronnej i możliwością uprawy 

roślin nie wykazujących nadmiernej ekspansji przestrzennej.

5. (PR) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 

z preferencją użytkowania rolniczego.

Wykorzystanie zasobów bazy danych o glebach marginalnych do 

identyfikacji glebowo-siedliskowych cech diagnostycznych przydatności 

gruntów do uprawy roślin energetycznych

Cechy diagnostyczne 

Zakres identyfikacji przestrzennej w 

oparciu o zasoby bazy danych o 

glebach marginalnych 

Warstwy tematyczne bazy 

danych zawierające 

przypuszczalne parametry 

Użytkowanie terenu 

Niepełny – brak możliwości 

identyfikacji obszarów 

antropogenicznych o funkcji 

pozarolniczej 

Użytkowanie terenu 

Obszary chronione 

Numeryczny model 

terenu 

Gleby marginalne 

Potencjał produkcyjny 

gleb 

Pełny – odnośnie identyfikacji typów 

i podtypów gleb oraz składu 

granulometrycznego a także gleb 

marginalnych i kompleksów 

przydatności rolniczej  

Pośredni – względem zawartości 

próchnicy, odczynu i pojemności 

kompleksu sorpcyjnego gleb. 

Kompleksy przydatności 

rolniczej 

Gleby użytkowane 

rolniczo 

Gleby marginalne 

Zanieczyszczenia  

Uprawowe warunki 

wodne 

Pośredni – poprzez charakterystykę 

warunków wodnych gleb należących 

do poszczególnych kompleksów 

przydatności rolniczej 

Gleby użytkowane 

rolniczo 

Kompleksy przydatności 

rolniczej 

Gleby marginalne 

Hydrotermiczne 

wskaźniki klimatyczne 

Niepełny – możliwy pośrednio tylko 

odnośnie rozmieszczenia i wielkości 

opadów w okresie wegetacyjnym. 

Brak danych o warunkach 

termicznych. 

Opady 

Numeryczny model 

terenu 

Położenie względem 

seminaturalnych 

formacji roślinnych 

Pełny – pod względem usytuowania 

użytków zielonych i lasów (w tym na 

obszarach chronionych) 

Użytkowanie terenu 

Obszary chronione 
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Parametryzacja warunków hydroklimatycznych

• Dostępne dane – średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych

• Podstawowe kryterium – średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych niezbędna dla 
zaspokojenia potrzeb wodnych 
roślin energetycznych

• Określenie udziału opadu z okresu wegetacyjnego w średnim 
rocznym opadzie wg wzoru poprzez wyliczenie wskaźnika                                                               
efektywności opadów We w polach pokrycia opadów letnich 
i całorocznych z map opadowych 

We=PIV-IX/Pr

Przeprowadzone badania wykazały , że We ma wartość względnie stałą 
w granicach 0,61 – 0,6, przyjęto We = 0,635

Szacowanie zużycia wody przez rośliny energetyczne 

i określenie granicznej rocznej sumy opadów

• Założono, że cały opad z okresu wegetacyjnego będzie zużyty na 

produkcję biomasy

• Zapotrzebowanie wody na produkcję biomasy roślin 

energetycznych wyrażono w postaci wskaźnika wykorzystania 

wody dostępnej (na podst. literatury przyjęto uśredniony wskaźnik 

3,35 g.s.m. kg-1 wody)
• Przyjęto na podst. literatury poziom produkcji biomasy – 12 t ha-1

• Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy założonym plonie 

zużycia wody wyniesie 3576 t wody ha -1 czyli 356,7 mm
• Dzieląc tę wartość przez We = 0,635 roczny opad wyniesie 

563 mm
Najbliższym odpowiednikiem tej liczby na mapie jest izohieta 550 mm, 

którą przyjęto jako graniczny parametr opadowy.
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Schemat budowy modelu kategoryzacji
- 4 wzajemnie uzupełniające się kryteria diagnostyczne
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  Warunki hydroklimatyczne   

 

Wyznaczniki odpowiadające poszczególnym 

kryteriom kategoryzacji przydatności gruntów 

do uprawy roślin energetycznych

Kryteria kategoryzacji Wyznaczniki

Potencjał produkcyjny gleb Typ gleby, tekstura profilu glebowego

Warunki hydroklimatyczne Średnia roczna suma opadów 

atmosferycznych

Przydatność rolnicza gleb i gruntów

Kompleksy rolniczej przydatności 

gleb, rodzaje gruntów 

nieużytkowanych rolniczo

Użytkowanie terenu Użytkowe funkcje terenu
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Parametryzacja wyznaczników kategoryzacji

Wyznaczniki kategoryzacji Parametry

Typ gleby A, AB, B, D, F, I, M, R 

Tekstura gleby p,  pg , p  , pg ,  g, pł ,   g, pł, i  

p   g, pł    g, pł      p

Średni roczny opad 

atmosferyczny > 550 mm, < 550 mm
Kompleksy rolniczej przydatności 

gleb, rodzaje gruntów 

nieużytkowanych rolniczo

3, 5, 6, 8, 9, 11, 2z, 3z, 
M, Z

Użytkowe funkcje terenu p, o, r
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Model kategoryzacji gruntów przydatnych do uprawy roślin energetycznych
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Zasady budowy modelu typowania gruntów 

przydatnych do uprawy roślin energetycznych

1. Wybór roślin energetycznych według kryteriów 

rozpoznania warunków ich uprawy: wierzba 

wiciowa, mozga trzcinowata, słonecznik 

bulwiasty, miskant olbrzymi, miskant cukrowy, 
spartina preriowa, ślazowiec pensylwański, 

palczatka Gerarda, rdestowiec sachaliński.

2. Określenie możliwości typowania gruntów przydatnych do 

uprawy roślin energetycznych na podstawie analizy zasobów 

informatycznych dostępnej bazy danych i parametryzacji 

wymagań uprawowych tych roślin oraz wybór następujących 

kryteriów:

glebowych z podziałem na gleby uprawne oraz
zdewastowane i zanieczyszczone chemicznie,

wodnych jako tolerancji na określone uwilgotnienie gleb
w ciągu okresu wegetacyjnego

klimatycznych odnoszących się do reakcji
poszczególnych roślin na warunki opadowo-termiczne,

lokalizacyjnych jako pochodnej ekspansywności

przestrzennej roślin energetycznych decydujących

o możliwości ich uprawy na terenach chronionych.
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3. Charakterystyka wymagań uprawowych roślin energetycznych wg kryteriów 

typowania gruntów przydatnych do ich uprawy 

glebowe wodne klimatyczne lokalizacyjne
gleby 

uprawne gat gleby 
zdewast gat uwilg. gat opadowo-

termiczne gat ekspansyw
ność

gat

zróżnicow. 
wymag. gl 
z prefer. gl 

żyzn i 

toler gl lek

tolerancja
na 

dewa-
stację i 

chem 
zanieczy
szczenie 

gleb

prefer.
db 

uwilg. 
gleb

wrażliwość

na niedobór 

opad i 
niskie temp

dopuszcz 
uprawa na 
obszarach 

chron.
wrażliwość

na niedobór 

opad i odpor
niskie temp

przeciętne

wymag. gl 
właściwe 

gl średnio-
zwięz i lek

toler. 
zróżnic 

uwilg. 
gleb

kontrol. 
uprawa na 
obszarach 

chron.tolerancja
na chem 
zanieczy
szczenie 

gleb

odporność

na niedobór 

opad i wraż 

niskie temp
małe

wymag. gl 
z toler. gl 
lek i b lek

toler. 
niedo-
borów 

wilg. w 
gleb.

nie wskazana
uprawa na 
obszarach 

chron.

odporność

na niedobór 

opad i 
niskie temp

wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, rdestowiec sachaliński, słonecznik bulwiasty,
miskant olbrzymi, miskant cukrowy, spartina preriowa, palczatka Gerarda,
mozga trzcinowata,

4. Dobór układów parametrów wyznaczników glebowo siedliskowych 

odpowiadających wymaganiom poszczególnych roślin 

energetycznych i konstrukcja modelu o strukturze hierarchicznej 
w formie tabeli relacyjnej składającej się z trzech sektorów:

 podstawowego, zawierającego zestaw wyznaczników

odnoszących się do warunków glebowo-siedliskowych,

 uzupełniającego, w którym zestawiono wyznaczniki

użytkowych funkcji terenu,

 wynikowego, zawierającego nazwy roślin, których

wymagania

uprawowe odpowiadają danemu układowi warunków

glebowo-siedliskowych (układowi diagnostycznemu).
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Model kwalifikacji gruntów przydatnych do uprawy roślin 
energetycznych (fragment)

Warunki glebowo-siedliskowe Użytkowe funkcje terenu

RoślinaTekstura 

profilu 

gleby

Typ 

gleby

Kompleksy 

rolniczej 

przydatnośc

i glebx)

Średni 

roczny 

opad 

mm

R
o

ln
icza

O
ch

ro
n

n
a

Pozaprodukcyjna

Grunty 

marginal

ne 

zanieczy-

szczone

Grunty 

zrujnowane

Piaski 

słabogli-

niaste na 

piaskach 

luźnych 

lub 

glinia-

stych

Brunatna 

rdzawa
6

>550 + –
XX)

+ XX) spartina preriowa

<550

>550
+ + + miskant cukrowy

Czarna 

ziemia

9, 3z
<550 + + + miskant cukrowy

>550
+ – + spartina preriowa

9 + – + rdestowiec sachaliński

Mada

6, 9, 3z <550 + + + miskant cukrowy

6, 9
>550

+ – + spartina preriowa

9 + – + rdestowiec sachaliński

Mur-

szasta

6, 9, 3z <550 + – + spartina preriowa

6, 3z >550 + + + miskant cukrowy

Model cd.

Piaski 

słabogliniaste 

lub gliniaste 

lekkie 

przewarstwio

ne piaskami 

luźnymi na 

zwięźlejszym 

podłożu

Brunatna, 

rdzawa

5, 6

<550

>550

+ + + miskant olbrzymi

+ + + ślazowiec pensylwański

+ – + słonecznik bulwiasty

>550

+ – + palczatka Gerarda

+ – + spartina preriowa

5 + + + wierzba wiciowa

Mada

9, 3z

<550

+ + + miskant cukrowy

5, 6, 9, 2z, 3z

+ – + słonecznik bulwiasty

+ + + ○ ślazowiec pensylwański

<550

>550
+ – + palczatka Gerarda

5,6,8,9,2z,3z

>550

+ + + wierzba wiciowa

5, 6, 9, 3z + – + spartina preriowa

5,8,9,2z,3z + + + mozga trzcinowata

5,6,9,2z,3z + – + rdestowiec sachaliński

8, 9, 2z, 3z + + + miskant olbrzymi
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Wymagania wodne roślin energetycznych

• Wierzba wiciowa preferuje grunty wilgotne, lecz 
niepodlegające długotrwałym zalewom z optymalnym 

poziomem wody gruntowej w granicach 100-130 cm p.p.t. na 
glebach piaszczystych i 160-190 cm p.p.t. na glebach 
gliniastych;

• Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na glebach 

lekkich, przepuszczalnych o małych zapasach wody 

użytecznej i małej ilości opadów w okresie letnim;

• słonecznik bulwiasty udaje się na glebach okresowo suchych 

i jest dość wytrzymały na występowanie ograniczonych 

zapasów wody w glebie oraz opadów w okresie 

wegetacyjnym;
• rdestowiec sachaliński ma ograniczone wymagania glebowe, 

ale dobrze plonuje w warunkach optymalnego uwilgotnienia 
gleb systematycznie zasilanych wodą przez opady 

atmosferyczne;

Wymagania wodne roślin energetycznych c.d.

• Miskant olbrzymi może być uprawiany na glebach lekkich 
w warunkach okresowych deficytów wody łatwo dostępnej

• Miskant cukrowy znosi gleby lekkie, przepuszczalne, lecz 
zasobne w składniki pokarmowe lub dobrze nawożone, ale 
niezbyt uwilgotnione i jest dość wytrzymały na okresowe 
niedobory wody;

• Spartina preriowa jest również trawą o dużej tolerancji na 
niesprzyjające (deficytowe) warunki wilgotnościowe, którą 
można uprawiać na glebach o małej pojemności sorpcyjnej 
i wodnej;

• Palczatka Gerarda preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, 
ponieważ dość dobrze znosi suszę;

• Mozga trzcinowata jest odpowiednia na stanowiska wilgotne, 
systematycznie zasilane przez wodę gruntową lub opadową, 
lecz po ukorzenieniu się mniej reaguje na ograniczone 
uwilgotnienie gleby
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Grupowanie gruntów wg wymagań wodnych roślin 

energetycznych

• grunty przydatne do uprawy roślin preferujących dobre 

uwilgotnienie gleb i wrażliwych na niedobór opadów –

wierzby wiciowej, rdestowca sachalińskiego, mozgi 

trzcinowatej;
• grunty przydatne do uprawy roślin tolerujących 

zróżnicowane uwilgotnienie gleb i mało wrażliwych na 

niedobór oadów – spartiny preriowej, miskanta 
olbrzymiego;

• Grunty przydatne do uprawy roślin tolerujących 

ograniczone uwilgotnienie gleb i odpornych na niedobór 

opadów – ślazowca pensylwańskiego, słonecznika 

bulwiastego, palcztki Gerarda, miskanta cukrowego

Cel i definicja bazy danych 
o glebach marginalnych

Utworzenie zbiorów danych 

przestrzennych o warunkach glebowych 
i siedliskowych, czynnikach 
antropogenicznych oraz innych 
elementach środowiska geograficznego 

niezbędnych do identyfikacji obszarów 

występowania różnego rodzaju gleb 

marginalnych
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Baza danych o glebach marginalnych to 
relacyjna baza służąca do gromadzenia 

informacji przestrzennych według 

określonego systemu odniesień 

przestrzennych oraz ilościowych 

i jakościowych charakterystyk gleb 

niezbędnych do zidentyfikowania 

i prezentacji rozmieszczenia gleb 
marginalnych w skali regionów i kraju oraz 

ich struktury powierzchniowej.

Funkcja bazy danych

Baza danych o glebach marginalnych oprócz 

funkcji archiwizacji przestrzennych struktur gleb, 
użytkowania gruntów i innych elementów 

środowiska wypełnia funkcje identyfikacyjne 

i delimitacyjne gleb marginalnych, a także 

aplikacyjne poprzez generowanie odpowiednich 
map i zestawień tabelarycznych
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Tematyczny zakres bazy danych
W bazie danych o glebach marginalnych gromadzone są 
cztery rodzaje  (grupy) danych:

• Pierwszą grupę stanowią dane związane z układem 
odniesienia przestrzennego i z kartograficznym 
odwzorowaniem map,

• Grupa druga to dane związane z podziałem 
administracyjnym kraju (województwa i gminy) oraz 
elementy sytuacji terenowej (podkład kartograficzny),

• Trzecia grupa o charakterze podstawowym to przestrzenne 
dane tematyczne związane głównie z możliwością 
wyodrębniania gleb marginalnych

• grupa czwarta to liczbowe charakterystyki jednostek 
tematycznych lub dane w układzie jednostek 
administracyjnych (gmin).
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Algorytm przetwarzania
Część pierwsza – operacje na zbiorze jednostek 
tematycznych, polegające na ich grupowaniu poprzez 

przyporządkowanie według przyjętych kryteriów do 

tematycznych grup rodzajowych (lub ocen).

Część druga – operacje o charakterze topologicznym 
realizowane poprzez denominację jednostek i agregację 

konturów w celu utworzenia nowego obrazu 

kartograficznego – mapy tematycznej

Część trzecia – zliczanie powierzchni wyróżnionych na 

mapie jednostek tematycznych i zestawienie ich w postaci 
tabel
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Ogólny schemat delimitacji obszarów przydatnych do 

uprawy roślin energetycznych

Replikacja wybranych 

segmentów bazy danych 

o glebach marginalnych

Budowa modeli diagnostycznych 

warunków siedliskowych

Utworzenie algorytmów 

przetwarzania

Kartograficzna 

koncepcja map 

tematycznych

Oprogramowanie aplikacyjne do identyfikacji i 

delimitacji gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych oraz prezentacji kartograficznej

Utworzenie warstw kompilacyjnych 

zawierających przestrzenne rozmieszczenie 

gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych

Oprogramowanie generowania map 

tematycznych i zestawień 

powierzchniowych

Opracowanie 

wzorów zestawień 

powierzchniowych

Wydruk zestawień 

tabelarycznych

Wydruk map gruntów 

przydatnych do 

uprawy roślin 

energetycznych

Analiza zasobów informacji 

o warunkach siedliskowych 

użytków rolnych w bazie 

danych o glebach

marginalnych

Replikacja warstwy 

adresowej i cyfrowego 

zapisu podkładu 

kartograficznego

Wybór roślin energetycznych, 

których warunki siedliskowe 

można zidentyfikować w bazie 

danych

Parametryzacja 

wymagań 

siedliskowych roślin 

energetycznych
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Grunty przydatne do uprawy roślin 
energetycznych
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Kategoryzacja gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych – woj. świętokrzyskie 

Powiaty

Grunty rolne tys. ha

Ogółem

Predestynowane do 

użytkowania rolniczego
Przydatne do uprawy roślin energetycznych wg kategorii

orne
użytki 

zielone
I (P) II (PW) III (PZ) IV (PO) V (PR) Razem

buski 58,0 27,8 5,4 5,9 0,8 0,8 8,6 8,7 24,8

jędrzejowski 69,5 46,7 6,6 8,7 2,5 0,7 2,4 1,9 16,2

kazimierski 27,7 20,2 2,5 0,4 0,2 1,8 0,0 2,6 5,0

Kielce 3,8 2,5 0,6 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,7

kielecki 105,8 54,6 16,8 10,9 2,4 2,4 14,9 3,8 34,4

konecki 43,1 13,2 9,4 11,5 5,7 1,3 1,3 0,7 20,5

opatowski 52,0 42,1 3,0 0,7 3,5 1,1 0,0 1,6 6,9

ostrowiecki 28,6 21,0 1,4 0,5 3,4 0,4 0,0 1,9 6,2

pińczowski 34,8 23,3 3,7 1,2 0,1 0,7 4,8 1,0 7,8

sandomierski 40,7 30,6 2,5 0,2 1,7 1,9 0,0 3,8 7,6

skarżyski 10,5 3,8 2,8 1,1 0,7 0,3 1,2 0,6 3,9

starachowicki 18,6 11,4 2,4 1,3 1,7 0,0 1,3 0,5 4,8

staszowski 46,2 21,1 2,9 5,7 7,0 0,5 0,0 9,0 22,2

włoszczowski 38,2 19,7 8,6 4,3 2,4 0,9 1,9 0,4 9,9

Razem 577,5 338,0 68,6 52,7 32,1 12,9 36,6 36,6 170,9
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Wycinek mapy przydatności gruntów do uprawy wierzby wiciowej

Wycinek mapy przydatności gruntów do uprawy słonecznika 

bulwiastego
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Miskant olbrzymi

Inwentaryzacja gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych – woj. świętokrzyskie

Powiaty

Ogółem 

użytki 

rolne 

tys. ha  

Grunty rolne tys. ha  przydatne do uprawy

w
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buski 58,0 14,6 14,2 6,5 5,2 3,1 6,2 3,6 1,1 4,7

jędrzejowski 69,5 3,2 2,1 8,2 6,1 8,1 8,4 7,3 0,3 9,0

kazimierski 27,7 2,4 2,5 0,2 2,2 0,3 0,0 1,9 0,0 0,3

Kielce 3,8 0,4 0,2 0,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1

kielecki 105,8 9,7 6,6 12,7 12,8 7,3 12,2 8,3 1,3 13,8

konecki 43,1 3,2 1,1 8,8 8,7 9,6 11,0 8,3 0,7 10,3

opatowski 52,0 1,5 1,4 2,6 2,2 3,3 0,5 2,3 0,1 4,1

ostrowiecki 28,6 1,6 1,8 1,9 1,8 3,1 0,1 1,7 0,0 3,6

pińczowski 34,8 4,1 2,9 2,6 1,8 0,8 1,7 1,0 0,6 1,7

sandomierski 40,7 3,2 3,3 0,4 3,1 1,2 0,0 2,6 0,0 1,5

skarżyski 10,5 1,3 0,8 1,2 1,6 0,8 0,9 0,9 0,4 1,3

starachowicki 18,6 1,1 1,0 1,1 2,3 1,3 1,0 0,8 0,3 1,7

staszowski 46,2 5,9 6,8 6,1 7,7 10,1 2,7 6,1 0,6 11,1

włoszczowski 38,2 1,2 0,4 4,9 3,2 4,3 4,4 3,4 1,2 4,8

Razem 577,5 53,4 45,1 57,3 59,2 53,4 49,5 48,4 6,7 68,0
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Fragment mapy przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych 

z preferencją ich wymagań wodnych
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Zastosowanie instalacji biogazowych 
w gospodarstwach rodzinnych 

i fermerskich z obróbką substratu 
pofermentacyjnego

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

2

Pozyskiwanie biogazu 
z odchodów zwierzęcych i innych surowców

• Ludzkość ma do swojej dyspozycji około 5 miliardów ha ziemi uprawnej wraz z
pastwiskami. Dla celów energetycznych można wykorzystać prawie 2,4 miliarda ha
ziemi.

• W Polsce dla gospodarstw do około 500 SD (SD = sztuka duża o masie 500 kg)
mogą być realizowane instalacje utylizacji gnojowicy wykonane wg projektu Instytutu
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie [Steppa 1988;
Romaniuk 2000] lub przy jego współpracy.

Są to instalacje o następujących wielkościach:
• biogazownia z komorą fermentacyjną stalową o pojemności

25 m3 i 2x25 m3 przeznaczona dla gospodarstw o obsadzie
20-60 SD, odpowiednio do wielkości komory;

• biogazownia z komorą fermentacyjną żelbetową o pojemności 50m3 przeznaczona
dla gospodarstw o obsadzie 40-60 SD;

• biogazownia z komorą fermentacyjną żelbetową o pojemności 100, 200 i 500 m3 i
ich wielokrotność. Biogazownie te przeznaczone są dla gospodarstw o obsadzie 100
do 1000 SD odpowiednio do wielkości komory.
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Problemy które powinniśmy rozwiązać

• Powinniśmy przyspieszyć rozwój, który zapewni
dojście naszej gospodarki do średniego poziomu
unijnego w okresie do 2030 r. (realizacja celów
Pakietu 3x20, zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego, restrukturyzacja rolnictwa,
modernizacja wsi, pobudzenie rozwoju przemysłu
dostaw dóbr inwestycyjnych, zapewnienie równowagi
– eksport/import – bilansu płatniczego całego kraju
i poszczególnych gmin)

• Źródło: PGE

4

Rozwój OZE w UE do 2020 r.

Źródło: PGE
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Źródła biogazu

Źródło: PGE

6

Możliwości produkcji biogazu w Polsce

Źródło: W. Płatek
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Zalety biogazu
• Niezależność energetyczna
• Redukcja niekontrolowanej emisji metanu
• Redukcja emisji CO2
• Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych
• Ograniczenie szkód w środowisku
• Zagospodarowanie odpadów 
• Pełnowartościowy nawóz
• Wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego – nowe miejsca pracy
• Zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów
• Rozwój infrastruktury w rejonie inwestycji
• Wzrost atrakcyjności turystycznej
• Możliwość lepszego planowania przez podmioty rolnicze dostarczające 

substraty.                                                       

Źródło: PGE

Biogazownie funkcjonujące w Polsce

Źródło: monitoring instalacji powstających, prowadzony przez Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)

Miejsce Data Moc instalacji
[MWe/MWt]

Substraty Technologia

Pawłówko 2005 0,725 / 0,980 gnojowica świńska,
kiszonki,
odpady
poprodukcyjne,
odpady olejowe

2 zbiorniki fermentacyjne, zbiornik mieszający
(wstępny), 2 zbiorniki pofermentacyjne ziemne,
higienizator odpadów kat. III. Dwa moduły
kogeneracyjne o łącznej mocy 725 kWe. Ciepło
przesyłane jest do zakładowego warsztatu oraz
biur.

Płaszczyca 2008 0,625 / 0,692 gnojowica świńska,
kiszonki,
odpady olejowe

1 zbiornik fermentacyjny, zbiornik mieszający
(wstępny), 1 zbiornik pofermentacyjny ziemny.
Moduł kogeneracyjny o mocy 625 kWe. Ciepło
przesyłane jest do pobliskiej fermy.

Kujanki 2008 - / 0,330 gnojowica świńska Oddzielne laguny pełnią rolę: wstępnego
fermentora, komory fermentacyjnej oraz zbiornika
pofermentacyjnego. Obecnie produkuje się
jedynie ciepło na potrzeby ogrzewania chlewni, w
planach produkcja również energii elektrycznej.

Szewnia
Dolna

2008 - płody i odpady
rolne, buraki,
zboże, słoma, liście

Wytwarza wyłącznie biogaz na potrzeby
gospodarstwa domowego (ogrzewanie i
gotowanie), 0,65-1m3 biogazu/h

Kalsk 2009 1 / - kiszonka
kukurydzy, sorgo,
gnojowica

Biogazownia jest zlokalizowana na fermie krów
mlecznych, liczącej ok. 2000 szt. bydła.
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Biogazownie funkcjonujące w Polsce c.d.
Miejsce Dat

a
Moc instalacji
[MWe/MWt]

Substraty Technologia

Koczała 2009 2,126 / 2,176 gnojowica świńska,
kiszonki, odpady olejowe

3 zbiorniki fermentacyjne, zbiornik mieszający
(wstępny), 2 zbiorniki pofermentacyjne. Dwa
moduły kogeneracyjne o łącznej mocy 2,126
MWe. Ciepło przesyłane jest do pobliskiej
fermy.

Studzionka 2009 0,03 / - pomiot kurzy, gnojowica
świńska

Obiekt zlokalizowany na 34 ha gospodarstwie.
Roczna produkcja energii elektrycznej to ok.
140 tys. kWh. Gaz jest spalany w
przystosowanym silniku MTZ zespolonym z
generatorem elektrycznym o mocy 30 kWe.

Liszkowo 2009 2,126 MW/2,400 odpady z produkcji i
przetwórstwa warzyw,
mączka ziemniaczana,
wywar pogorzelniany,
wysłodki z buraków
cukrowych

Obiekt zlokalizowany we wsi Liszkowo.
Instalacja oparta na niemieckiej technologii
Schmack Biogas AG.

Nacław 2010 0,625/0,690 gnojowica, kiszonka
kukurydziana, gliceryna

Obiekt zlokalizowany jest przy istniejącej
fermie trzody chlewnej w Nacławiu, docelowo
ma zaopatrywać w ciepło osiedle
mieszkaniowe, szkołę podstawową i świetlicę
wiejską w Nacławiu.

Źródło: monitoring instalacji powstających, prowadzony przez Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)

• Liczba projektów biogazowni z podziałem na województwa
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Rozmieszczenie inwestycji biogazowych na różnych 
etapach realizacji

Źródło: monitoring instalacji powstających, prowadzony przez Instytut Energetyki
Odnawialnej (EC BREC IEO)

Udział poszczególnych rodzajów substratów we 
wsadzie do planowanych biogazowni

Źródło: monitoring instalacji powstających, prowadzony przez Instytut Energetyki
Odnawialnej (EC BREC IEO)
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Koncepcja fermentacji

14

Schemat nowoczesnej instalacji

1. Silos do magazynowania biomasy na cele energetyczne, 
2. Dozowanie biomasy,
3. Komora fermentacyjna
4. 4. komora pofermentacyjna,
5. Zbiornik masy przefermentowanej,
6. Ogrzewanie budynku mieszkalnego i inwentarskiego.
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Przedstawiona na poniższym schemacie technologia zapewnia 
beztlenową fermentację surowców, która zapewnia bardzo 

wysoką efektywność produkcji biogazu.

Obora

System 
dozowania 
biomasy

Zbiornik 
wstępny

Zbiornik fermentacyjny

Gaz 
oczyszczonyOgrzewanie 

zbiornika 
fermentacyjnego

Maszynownia 
z agregatem

Membrana

Biogaz

Mieszadło

Ogrzewanie

Schemat funkcjonalny instalacji biogazowej (gnojowica +biomasa 
roślinna), www.agrikomp.fr, 2009 

16
Widok zasilania biomasy roślinnej do komory

http://www.agrikomp.fr
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Widok mieszadła poziomego w komorze fermentacyjnej

18

Wielkość biogazowni firmy agriKomp (Francja)

Typ instalacji

Agregat

Objętość komory

Pojemność biogazowni

Niezbędna powierzchnia 
uprawy biomasy

obornik
gnojowica
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Zgodnie z prof. Tadeuszem Michalskim produkcja kukurydzy na cele
przemysłowe, a w szczególności na potrzeby produkcji biogazu, jest
przyszłością dla uprawy kukurydzy.
Do uprawy kukurydzy pod kątem biogazowni powinno się przeznaczać przede
wszystkim odmiany późniejsze, o liczbie FAO 250-290 lub nawet do 350, gdyż
maja one tendencję do wytwarzania większej masy wegetatywnej.
W przypadku uprawy na biogaz istotniejszy jest plon biomasy, niż udział kolb.
Równie istotna kwestią jest strawność rośliny, a przede wszystkim łodyg i liści
kukurydzy, gdyż ten parametr rzutuje na właściwości przerabianej przez
bakterie masy i wydajność metanu.

20

Schemat (algorytm) 
procesu technologicznego 

pozyskania biogazu 
i obróbki masy 

pofermentacyjnej
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1 - agregat prądotwórczy, 2 - wymiennik ciepła (gaz/wodą), 3 - zbiornik biogazu, 4 - odsiarczalnik, 5 - odwadniacz, 
6- licznik biogazu, 7 - komora fermentacyjna, 8 - ferma (1000 szt. świń), 9 - zbiornik na surową gnojowicę, 10- sito 
wibracyjne, 11 - komory kompostowe, 12 - wymiennik ciepła (ścieki surowe/ścieki przefermentowane, 
13 - wymiennik ciepła (ścieki/woda), 14 - mieszanie kompostu i komponentów, l5 - dozowanie i pakowanie, 
16 - masarnia, 17 - zbiornik na ścieki 18 - odtłuszczalnik, 19 - osadnik płytowy, 20- zbiornik do natleniania 
wstępnego, 21 - złoże torfowe, 22- drenaż

Przykład zastosowania biogazowni do utylizacji odpadów z chlewni i 
masarni

22
Schematy ideowe instalacji biogazowych od 25 m3 do 500 m3 i wielokrotności
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Technologia utylizacji gnojowicy /układ 
pionowy/: 1 - zbiornik, 2 - pokrywa zbiornika, 
3 - gnojowica,   4 - pompa,   5 - rurociąg 
zasilający, 6 - rurociąg mieszający, 7 -
przelew, 8 - komora fermentacyjna,  9 -
rurociąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 11 -
rurociąg gazowy, 12 - bezpiecznik, 13 -
przerywacz płomienia, 14 - odwadniacz, 15 -
odsiarczalnik, 16 - gazomierz, 17 - zbiornik 
gazu, 18 - przerywacz płomienia, 19 - piec 
c.o., 20 - komory kompostowe, 21 - drenaż,
22 - zbiornik na odciek, 23 - ciągnik z 
ładowarką czołową, 24 - roztrząsacz obornika, 
25 - płyta kompostowa, 26 - wentylator.

Technologia obory dla 60 krów w cyklu 
zamkniętym /układ poziomy/
I - dojarnia tandem 2x4
II - poczekalnia
III - pomieszczenie  na mleko
IV - biuro
V - maszynownia
VI - wc
VII - kojce indywidualne
VIII - kojce zbiorowe dla cieląt młodszych
IX - kojce zbiorowe dla cieląt starszych
X - stanowiska przedporodowe
XI - boks porodowy
XII - stanowiska dla jałówek cielnych
XIII - przepompownia gnojowicy
XIV - stacja paszowa
XV - poidło

24

Technologia utylizacji gnojowicy i ścieków z przetwórstwa: 1 - budynek inwentarski, 2 - ruszt, 3 -
kanał gnojowicowy (zbiornik wstępny), 4 - zbiornik ścieków, 5 - rurociąg zasilający, 6 - rurociąg
mieszający, 7 - przelew, 8 - komora fermentacyjna, 9 - rurociąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 11 -
rurociąg gazowy, 12 - bezpiecznik, 13 - przerywacz płomienia, 14 - odwadniacz, 15 - odsiarczalnik,
16 - gazomierz, 17 - zbiornik gazu, 18 - przerywacz płomienia, 19 - piec c.o., 20 - komory
kompostowe, 21 - drenaż, 22 - zbiornik na odciek, 23 - rozrzutnik z ciągnikiem, 24 - płyta
kompostowa, 25 – wentylator
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Rys1. Schemat technologii  do utylizacji pomiotu kurzego
1 - generator 380 V, 2 - zbiornik biogazu, 3 - gazomierz, 4 - odsiarczalnik, 5 - odwadniacz,    
6 - przelew, 7 - mieszadło, 8 - rurociąg wodny, 9 - wymiennik ciepła: woda/gnojowica,        
10 - pomiot kurzy suchy, 11 - zbiornik z pomiotem półpłynnym, 12 - mieszadło, 13 - komory 
gnojowe, 14 - rurociągi gnojowicowe, 15 - wymiennik ciepła: gnojowica/gnojowica,             
16 - rurociąg mieszający, 17 - komora fermentacyjna, 18 - drenaż, 19 - zbiornik na odciek, 
20 - roztrząsacz z ciągnikiem, 21 - płyta kompostowa, 22 - wentylator.

Technologia produkcji nawozu organiczno-mineralnego „Biokom”: 
a - napowietrzanie, b -załadunek na rozrzutnik, c - rozrzucanie kompostu do suszenia,                 
d - suszenie kompostu, e - zgarnianie kompostu i załadunek do wozu mieszającego,                      
f - mieszanie kompostu z dodatkami, g - rozdrabnianie, h - pakowanie, i - zgrzewanie worków 
foliowych, j - magazynowanie; 1 - kompost, 2 - wentylator, 3 - ciągnik z ładowaczem 
czołowym, 4 - rozrzutnik obornika, 5 - brona zębowa, 6 - ciągnik, 7 - wóz mieszający,                   
8 - dozownik dodatków, 9 - przenośnik, 10 - rozdrabniacz, 11 - pakowarka, 12 - zgrzewarka, 
13 – paleta.



2010-11-04

14

Schemat technologiczny linii do produkcji granulowanego bionawozu z pomiotu kurzego 
(wg koncepcji: J. Dobek, TESTMER SA)
1 - ładowacz; 2 - mieszarka fermentacyjna; 2a - kanał fermentacyjny; 3 - wózek do 
przestawienia mieszarki; 4 - przenośnik łańcuchowo-listwowy; 5 - rozdrabniacz bijakowy; 
6 - wentylator transportu pneumatycznego; 7 - cyklon transportu pneumatycznego;               
8 - dozownik śluzowy; 9 - przenośnik zgarniakowy; 10 - zasuwa podredlerowa;                    
11 - podnośnik kubełkowy; 12 - zbiornik operacyjny granulatora; 13 - wybierak ślimakowy; 
14 - prasa granulacyjna; 15 - rama nośna granulatora; 16 - chłodnica pozioma granulatu; 
17 - wentylator; 18 - cyklon; 19 - pokrywa górna; 20 - wymiennik cieplny; 21 - odsiewacz 
wibracyjny; 22 - przenośnik ślimakowy; 23 - podnośnik kubełkowy; 24 - silos 
ekspedycyjny; 25 - przenośniki ślimakowe wyładunkowe; 26 - przenośnik kubełkowy.

Przykład realizacji przerobu 
pomiotu kurzego w Grecji
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Przykład realizacji przerobu 
pomiotu kurzego w Grecji

30
Biogazownia indywidualna z 2 komorami fermentacyjnymi 

o pojemności 2 x 25 m3 (Polska)
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31Biogazownia ze zbiornikiem 25 m3 

Widok instalacji biogazowej Stacji 
Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego            

w Jelgavie (Łotwa) 
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Instalacja biogazowa StacjiDoświadczalnej 
Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie (Łotwa)

• Pojemność reaktora – 2000 m3, moc 200 kW
z możliwością do 400 kW. Moc cieplna – 350 kW.

• Pojemność komory pofermentacyjnej – 4000 m3.

• Wsad – 2/3 nawóz naturalny i 1/3 kiszonka
z kukurydzy i traw.

• Dzienna porcja zasilania – 30 m3 substratu.
• Temperatura fermentacji – 38oC.

34

Właściwości obornika / gnojowicy ulegają zmianom podczas
procesu fermentacji. Następuje rozpad materii organicznej,
organiczny azot przetwarzany jest w amoniak itd. Skutki tych
przemian mogą być korzystne z punktu widzenia pobierania
składników nawozowych przez rośliny. Jednakże z procesem tym
wiąże się także ryzyko nadmiernych strat składników nawozowych
(drogą np. parowania amoniaku) w przypadku nieostrożnego
obchodzenia się z przefermentowaną gnojowicą.

Dodatek do masy przetwarzanej w biogazowni innych odpadów
organicznych z przemysłu spożywczego zapewnia ponowne
włączenie do obiegu rolniczego składników nawozowych. Należy
jednakże uwzględniać pewne aspekty weterynaryjne.
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• Do podstawowych parametrów rzutujących na bilans energetyczny
należy zaliczyć: rodzaj materiału poddanego fermentacji i zawartość w
nim suchej masy, proporcje ilościowe składników (w przypadku tzw.
kofermentacji), temperaturę i jej wahania w czasie, staranność wykonania
izolacji termicznej komory, czas retencji hydraulicznej, ilość
i częstotliwość podawania wsadu, obciążenie komory fermentacyjnej,
częstotliwość i dokładnośćmieszania;

• Największe możliwości pozyskania biogazu mają gospodarstwa rolne
o produkcji dobowej ok. 2,5 m3 gnojowicy o zawartości 5 % suchej masy.
Łączny potencjał roczny sięga ok. 38 mln m3 gnojowicy i 51 mln ton
obornika. Przyjmując jednostkową masę obornika równą 0,6 t / m3,
pozyskana roczna ilość obornika wynosi 85 mln m3. Jak wykazały badania
doświadczalnych biogazowni eksploatowanych w rolnictwie, z 1 m3

płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, a z 1m3

obornika - 30 m3 biogazu o wartości energetycznej ok. 23 MJ/m3.

36

Komora gnojowa
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Płyta kompostowa

38

Komora gnojowa i płyta kompostowa
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39

Komora gnojowa – napełnianie

40

Dziękuję za uwagę!

adres:
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

e-mail:
w.romaniuk@itep.edu.pl

mailto:w.romaniuk@itep.edu.pl
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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
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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



34

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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Elektrownia opalana biomasą

pochodzącą z odpadów
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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

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).



2010-09-21

6

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

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



2010-09-21

10

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.
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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

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.



2010-09-21

4

ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

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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ZBUS-TKW  Combustion Sp. z o.o.

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.



2010-09-21

7

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
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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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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. 



0

40

80

120

160

200

240

280

320

0 20 40 60 80 100 120

1- brykiety z  drzew mieszanych

2- pelety z drzew mieszanych

3-odpady z drewna budowlanego

4- makulatura

5- odpady tekstylne

6- odpady z tworzyw sztucznych

7- odpady z PCV

8- odpady pochodzenia roślinnego

9- odpady organiczne mięsne

10- odpady organiczne kostne

11- odpady tekstylne

12- odpady skórne

13- odpady gumowe

14- osady ściekowe

c, s

mb, g

12
713

3

10

9

8

45

11

21
614

 

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. 

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

tv, 
oC

, s

1- brykiety z  drzew 

mieszanych

2- pelety z drzew 

mieszanych

3-odpady z drewna 

budowlanego

4- makulatura

5- odpady tekstylne

6- odpady z tworzyw 

sztucznych

7- odpady z PCV

8- odpady pochodzenia 

roślinnego

9- odpady organiczne 

mięsne

10- odpady organiczne 

kostne

11- odpady tekstylne

12- odpady skórne

13- odpady gumowe

14- osady ściekowe

6

10

2

7

13

14

11

5

13

1 9

8

4

 

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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