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SYSTEMY ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ B.22 

mailto:marcinmichalski85@tlen.pl


EGZAMINY 
• EGZAMIN WEWNĘTRZNY ON-LINE B.21 

10 LUTY – I termin 
24 LUTY – poprawka, dodatkowy termin 
 
ZAGADNIENIA:  

• Kolektory słoneczne 10 pytań, zaliczenie od 7  czas 15 min 

•  Fotowoltaika - 20 pytań - od 15 zaliczenie  czas 25 min 

 
• EGZAMIN WEWNĘTRZNY ON-LINE B22: 

8 Marzec – I termin 
22 Marzec – poprawka, dodatkowy termin 
 

• ZAGADNIENIA:  
Fotowoltaika, 15 pytań - od 11 zaliczenie   czas 20 min 

• biomasa, 10 pytań, zaliczenie od 7 czas 15 min 

• geotermia 10 pytań, zaliczenie od 7 czas 15 min 
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• wyczerpywanie nieodnawialnych (tzw. konwencjonalnych) 
surowców energetycznych, 

• wzrost kosztów ich pozyskiwania, 

• zanieczyszczenie atmosfery tlenkami azotu, siarki i węgla 
(nazywanych „gazami szklarniowymi”), 

• powstawanie nadmiernych ilości odpadów, 

• nadprodukcja żywności, poszukiwanie alternatywy dla 
tradycyjnych roślin uprawnych, konieczność 
zagospodarowania gruntów odłogowanych      

Przyczyny wzrostu zainteresowania 
odnawialnymi źródłami energii (OZE) 
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Forma gromadzenia energii słonecznej jako produktu 

procesu fotosyntezy, w wyniku którego rośliny 

produkują materię organiczną (węglowodany) z CO2  

i wody, w obecności promieniowania słonecznego.  

W syntetyzowanych węglowodanach z jednego mola CO2 

akumulowane jest 470 kJ energii słonecznej. 

W wyniku przetwarzania energii chemicznej zawartej w 

biomasie na ciepło, jako produkt uboczny powstaje 

ponownie CO2, który poprzez proces fotosyntezy krąży 

w przyrodzie w obiegu zamkniętym. 

BIOMASA 
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   Substancje pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, 
pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości  
z produkcji rolnej oraz leśnej, a także z przemysłu 
przetwarzającego ich produkty oraz inne części 
odpadów, które ulegają biodegradacji. 

 

(Dz.U. nr 104, poz. 971 z 30.05.2003 r.)  

DEFINICJA BIOMASY 

Slajd 5 



6 

S palan ie G azy fikacja

O czyszczan ie
g azu

Tu rb ina
g azo w a

Tu rb ina
p aro w a

O gn iw a
p a liw o w e

B iom as a

E n erg ia  e lek tryc zna

BIOGAZOWNIA 

Slajd 6 



Biomasa Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=E9aJdRbKijk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwQyZ5DgKkw  
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[MW]

Struktura przyrostu mocy w energetyce odnawialnej  
w Polsce do roku 2010 wg Strategii rozwoju energetyki 

odnawialnej 
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  Źródła biomasy 
• Leśnictwo. 
• Rolnictwo: 

Odpady i półprodukty z produkcji rolnej, 
Uprawy energetyczne. 

• Inne: 
Przemysł drzewny, 
Przemysł spożywczy, 
Przemysł papierniczy 
Osady ściekowe 

Krajowe zasoby biomasy 
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Sortymenty 

drewna leśnego 

Obecna 

produkcja 

w [Mm3] 

Dodatkowy 

potencjał 

wg LP w 

[Mm3]  

Dodatkowy 

potencjał wg 

Różańskiego 

(AR Poznań) 

w [Mm3] 

Potencjał 

wg LP w 

[PJ] 

 

Potencjał wg 

Różańskiego 

(AR Poznań) 

w [PJ] 

 

Opałowe i 

„papierówka” 
2,3 0,7 - 4,5 - 

Małowymiarowe 0,9 1 2,5 6,5 16,2 

Odpady zrębowe - 0,7 1 4,5 6,5 

Drewno 

pniakowe i 

korzenie 

- 1,3 1,6 8,6 10,4 

SUMA 3,2 3,7 5,1 24,1 33,2 

Przyjęto wartość opałową drewna 6,5 GJ/m3. 
Slajd 10 

Biomasa leśna – wykorzystanie i potencjał  
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Bilans drewna odpadowego w Polsce 

 

Typ Ilość zasobów, m
3
/a Energia, PJ/a 

Odpady leśne 3.8 x 106 22 

Odpady z przemysłu drzewnego 9.0 x 106 52 

Miejskie odpady drewniane 5.5 x 106 32 

razem 18.3 x 10
6 

106 
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LATA 
PRODUKCJA 

SŁOMY  

Wykorzystanie słomy do celów 

gospodarczych 
Słoma do produkcji energii 

2000 21962.0 15210.7 6751.3 

2001 30186.0 14687.4 15498.6 

 

P = 77,496x + 25948

Z = -682,38x + 33218
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BILANS SŁOMY W POLSCE  - (w tyś. m3 ) 
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Dolnośląskie

Śląskie

Małopolskie

Podkarpackie

Świętokrzyskie

Lubelskie
Łódzkie

Lubuskie
Wielkopolskie

Mazowieckie

Podlaskie

Kujawsko-pomorskie

Zachodniopomorskie

Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

Opolskie

Zasoby słomy
w tys. ton

powyżej 1000   (3)

od 501 do 1000   (6)

od 0 do 500   (6)

poniżej 0   (1)

BILANS SŁOMY W POLSCE  - (w tyś. m3 ) 
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Biomasa jako paliwo energetyczne-wykorzystanie  

Wykorzystanie biomasy jako paliwa w 

Polsce 
obecnie W latach 2020-2030 

Biomasa, PJ/a 101.8 810 

Drewno, Tg/a (sucha masa) 50 70 

Biomasa z rolnictwa, Tg/a (sucha masa) 250 250 

Biomasa z przemysłu I ,miast, Tg/a (sucha masa) 90 10 

Plantacje e nergetyczne, Tg/a (sucha masa) 5 75-150 

 Slajd 14 
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Biomasa odpadowa – wykorzystanie i potencjał (?) 

Wykorzystanie wg 

ITD w [Mm3] 

Wykorzystanie wg 

ITD w PJ 

Potencjał 

Odpady z 

przemysłu 

drzewnego 

3,3 23,1 - 

Drewno 

poużytkowe 
5,0 35,0 ? 

SUMA 8,3 58,1 ? 

Nadwyżki słomy: ok. 11 Mt/rok (wg Gradziuk, Grzybek). 
Przy wartości opałowej 14 GJ/t potencjał wynosi 154 PJ. 

Przyjęto wartość opałową drewna 7 GJ/m3. 
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Biomasa na Dolnym Ślasku- rzepak 

Slajd 17 
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kotły grzewcze na 
odpady drewna 

elektrownie 
wodne  

instalacje 
fotowoltaiczne 

 

kolektory słoneczne do 6 m2 
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Rozmieszczenie instalacji do spalania 
odpadów drzewnych i inne OŹE 
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Wierzba energetyczna – wstępny ranking województw 
wg EC BREC 

Analiza wielokryterialna metodą 
Capelanda oparta na 12 
kryteriach, m.in.: 
redukcji plonów upraw 
referencyjnych w okresach 
suchych, 
średniej rocznej temperaturze, 
udziale gleb średnich klas 
bonitacyjnych w areale 
uprawowym, 
liczbie dużych farm,  
udziale upraw zbożowych na 
danym obszarze, 
wielkości produkcji ciepła 
sieciowego i jego ceny. 

 

Slajd 19 



20 

Badanie krajowych zasobów biomasy  

Nadwyżki słomy [tys.ton] 
Gradziuk P. „Słoma energetyczne paliwo”, W-wa 2001 
 

 

Lesistość w Polsce [tys.ha] 
Date statystyczne GUS, za rok 2002 

Powierzchnia odłogów i ugorów[tys.ha] 
Date statystyczne GUS, za rok 2001 

 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb 
Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 

Slajd 20 
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Charakterystyka biomasy 

Własności fizyko-chemiczne biopaliw zależą w dużym stopniu od ich składu chemicznego 
masy palnej i substancji mineralnej, zawartości części lotnych, popiołu i jego składu. 
Wielkości te decydują o doborze sposobu spalania pozwalającego na minimalną emisję  
i uniknięcie zagrożeń eksploatacyjnych (zanieczyszczenie powierzchni, szlakowanie, korozja 
wysokotemperaturowa). 
Zawartość popiołu w energetycznie przydatnej słomie jest podobnego rzędu jak dla węgla 
kamiennego. Natomiast dla roślin energetycznych mieści się w zakresie 2-6%. Jedynie dla 
odpadów drzewnych zawartość popiołu jest bardzo niska i wynosi poniżej 1%. 
Kaloryczność biomasy, w przeliczeniu na masę suchą, jest rzędu 15-20 MJ/kg. 
Zawartość azotu i siarki w biomasie jest niska, ale duża jest zawartość chloru, szczególnie 
w przypadku słomy, co stwarza duże ryzyko występowania korozji. 
Biomasa, w porównaniu z węglem, charakteryzuje się dużą zawartością części lotnych.  
Mała gęstość biomasy stanowi problem transportowy i magazynowy – 250 -360 kg/m3 
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Porównanie gęstości paliw 

Rodzaje paliwa Gęstość, kg/m3 

Węgiel brunatny 920–965 

Węgiel kamienny 1200–1350 

Drewno 250–900 
Sloma  50–250 
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SKŁAD BIOMASY 
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Zmiana wartości odpadowej biomasy 
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Problemy związane z produkcja energii z biomasy 

• Problemy wymagające rozwiązania aby biomasę 
użyć jako paliwo wynikają z jej własności fizyko-
chemicznych tj. niska gęstość i wilgotność 
stwarzają problemy ekonomiczne z transportem  
i magazynowaniem  

• Problem wymagający rozwiązania te 
rozdrobnienie biomasy i doprowadzenie jej do 
kotłów lub gazogeneratorów 

• Problemy w czasie spalania to zagrożenie 
zanieczyszczaniem się powierzchni i korozją 
wysokotemperaturową 

Slajd 25 
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Problemy związane z produkcja energii z biomasy 

Zachowanie się substancji mineralnej biomasy ma  wpływ na 
parametry eksploatacyjne kotła: 

• Rosnące zagrożenie tworzenia się osadów w palenisku oraz 
na konwekcyjnych powierzchniach ogrzewalnych 

• Rosnąca szybkość korozji wysokotemperaturowej po stronie 
spalin 

• Redukcja sprawności układów odpylania 
• Interferencja ze standardowym systemem kontroli emisji NOx 

i SO2 
• skłonność do aglomeracji złoża w kotłach fluidalnych 
• Problem wykorzystania odpadów paleniskowych ze względu 

na zmieniający się skład  
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Zachowanie się substancji mineralnej 

• Zasadniczy wpływ na zachowanie się substancji mineralnej przy spalaniu 
biomasy ma obecność metali alkalicznych Na, K, Ca oraz chloru i siarki. 

• Sód i potas w wysokich temperaturach spalania, które występują w kotłach 
pyłowych odparowują, a w wyższych partiach kotła, wchodząc w reakcję z 
innymi składnikami spalin (proces ten nieco inaczej przebiega w złożu 
fluidalnym) tworzą związki niskotopliwe, które osadzają się na powierzchniach 
przegrzewaczy.  

• Typ osadu, ich kształt i grubość zależy od stosunku S/Cl w paliwie.  
• Zaobserwowano trzy rodzaje osadów: 

–   Submikronowe zeszklone, niejednorodne osady w kształcie półsfer, 
rozmieszczone na rurach. Głównym składnikiem tych osadów jest K2SO4, a 
w małej ilości występują Si, Ca, Mg. W przypadku spalania odpadów 
drzewnych spotyka się Na2SO4. 

–   Zeszklone jednorodne osady rozmieszczone równolegle wzdłuż rur, które 
obserwuje się w szczególności przy spalaniu biomasy o małej zawartości 
siarki. 

–   Osady niejednorodne w postaci sferycznej o stosunkowo dużych 
rozmiarach zawierające zazwyczaj cząstki kilkumikronowe. Te osady 
powstają w wyniku inertnego osadzania się cząstek. 

• Dla trzeciego typu osadu niejasny jest obecnie mechanizm wiązania się z 
metalicznym podłożem, gdzie takim „składnikiem” wiążącym osad z metalem 
jest K2SO4, który otacza popiół lotny. 
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Zachowanie się potasu i chloru w kotle 

KCl(g)  HCl(g)
KOH(g)

K SiO (s)2 3

K SO (g)2 4

K SO (s)
KCl(s)

2 4

K SO (s)
KCl(s)
HCl(g)

2 4

KCl(s)
K SO (s)2 4

Tworzenie się
aerozoli
K SO (s)

KCl(s)
2 4

KCl(g)
HCl(g)
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Osady korozja 
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Podsumowanie- zachowanie się substancji mineralnej przy 
spalaniu biomasy 

• Obecność związków metali alkalicznych w biopaliwach 
stwarza problemy ze zwiększoną skłonnością popiołów do 
tworzenia osadów, stąd zanieczyszczenie i szlakowanie 
powierzchni ogrzewalnych. Przebieg procesu tworzenia się 
osadów i zachowanie się związków alkalicznych jest zależny 
od rodzaju paliwa i systemu spalania. W przypadku 
wysokich zawartości metali alkalicznych względem siarki, 
tworzą się chlorki metali alkalicznych, które biorą udział  
w procesie korozji i zanieczyszczenia powierzchni.  
W przypadku obecności znacznych ilości siarki w paliwie 
unika się tworzenia chlorków. 
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• W złożu fluidalnym, w którym przebiega 
równocześnie ze spalaniem proces 
odsiarczania, brak jest odpowiedniej ilości 
SO2 w spalinach. Dlatego też tworzą się 
chlorki potasu, które powodują zjawisko 
zanieczyszczania powierzchni i korozję nawet 
dla paliw o małej zawartości chloru  

Podsumowanie- zachowanie się substancji mineralnej przy 
spalaniu biomasy 
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• W kotłach pyłowych duże ilości SO2 i wysokie temperatury 
spalania przyspieszają tworzenie się krzemianów potasu i 
siarczanów, które zmniejszają problem zanieczyszczania 
powierzchni. 

• Parowanie potasu w warunkach pyłowej komory 
paleniskowej zwiększa temperaturę topnienia pozostałego 
popiołu, co zmniejsza niebezpieczeństwo szlakowania 
komory. Jest to zjawisko korzystne w przypadku kotłów ze 
stałym odprowadzeniem żużla, a stwarza problemy w 
kotłach z ciekłym odprowadzeniem żużla. 

Podsumowanie- zachowanie się substancji mineralnej przy 
spalaniu biomasy 
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• Obecność chlorków metali alkalicznych w osadach zależy od 
konstrukcji kotła, typu biomasy i stosunku węgla do biomasy. 
W kotłach pyłowych KCl jest przekształcony do krzemianów 
potasowych, K2SO4 i HCl, stąd KCl nie występuje w osadach i 
szybkość korozji jest nieznaczna. Odmienna sytuacja zachodzi 
w kotłach fluidalnych gdzie tylko część KCl jest przekształcana 
do siarczanu, a pozostała przechodzi do osadów stwarzając 
warunki sprzyjające korozji wysokotemperaturowej  

Podsumowanie- zachowanie się substancji mineralnej przy 
spalaniu biomasy 
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• Rozwiązaniem problemu tworzenia się osadów i korozji 
może być dobranie mieszanek paliw konwencjonalnych  
z biomasą (współspalanie) oraz dodatków specjalnych 

• prace prof.Marti . AHO  z VTT wykazały że – związki 
zawierające glin  zawarte miedzy innymi  w osadach 
ściekowych – poprzez preferencyjne tworzenie się 
krzemianów alakalicznych wpływają pozytywnie na 
problem zanieczyszczeń 

• Współspalanie biomasy z węglem znacznie redukuje 
problemy eksploatacyjne wynikajace miedzy innymi z 
zachowania się substancji mineralnej w porównaniu do 
spalania czystej biomasy, lecz wymaga określenia na 
drodze testów parametrów pracy komory spalania  

Podsumowanie- zachowanie się substancji mineralnej przy 
spalaniu biomasy 
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Wykorzystanie biomasy w różnych systemach energetycznych 

• Domowe Systemy Grzewcze (< 15 kWth) 
  
 

• Małe Systemy Grzewcze (15 - 150 kWth ) 
  
 

• Średnie systemy grzewcze(150 kWth - 5 MWth) 
 => produkcja energii  w rozproszonych układach  
 energetycznych 

• Duże Elektrownie (5 - 3000 MWth) 
 => produkcja energii 
 => wskazane spalanie i współspalanie biomasy 
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Domowe piece grzewcze 

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000

1

thermal capacity in kWth

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000

1

thermal capacity in kWth

Mały kocioł opalany peletami 
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Małe Systemy Grzewcze 15 - 150 kWth 

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000

1

thermal capacity in kWth
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Średnie Systemy grzewcze 

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000

1

thermal capacity in kWth

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000

1

thermal capacity in kWth
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Kocioł z rusztem obrotowym A – pierwsza komora spalania z rusztem obrotowym, 
B – komora dopalania, C – płomienica kotła, 

D – wentylator spalin, E – filtr spalin, F – komin, G – układ transportu żużla i 
popiołu 
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Kotły energetyczne opalane mieszanką paliw 

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000

1

thermal capacity in kWth

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000

1

thermal capacity in kWth

kocioł fluidalny kocioł pyłowy 
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Kocioł fluidalny ze złożem cyrkulacyjnym. 550 MWt, 194/179 

kg/s, 16.5/3.7 MPa, 545/545°C  
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Kocioł w Świeciu 

Dane projektowe kotła:  
WMT przy spalaniu 100% węgla 234 t/h  
Wydajność przy spalaniu 100% biomasy 180 t/h 
Zakres obciążeń (spalanie węgla) 50  100 % 
Zakres obciążeń (spalanie biomasy) 38  77 % 
Ciśnienie pary świeżej 9,6 MPa 
Temperatura pary świeżej510  5°C 
Ciśnienie projektowe (walczak)11,7 MPa 
Temperatura wody zasilającej (gr. dostaw)
 200  5°C 
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Pośrednie instalacje produkcji energii z biomasy 

Slajd 43 



VIESSMANN: 
 http://www.viessmann.pl/pl/dom-
jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-na-
drewno.html 
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• Rolnictwo (pasza dla zwierząt, ściółka, producenci 
grzybów), 

 

• Zakłady energetyczne (produkcja energii elektrycznej  
i ciepła, współspalanie z węglem), 

 

• Przemysł meblowy (producenci płyt), 

 

• Producenci granulatu opałowego (pelety) i brykietów, 

 

• Odbiorcy indywidualni (kotłownie przydomowe) 

 

Odbiorcy biomasy 



Schemat energetycznego 
wykorzystania biomasy 

BIOMASA  

BIOPALIWA 

STAŁE 

BIOPALIWA 

GAZOWE 

BIOPALIWA 

CIEKŁE 



Konwersja biomasy na 
 nośniki energii  

Przemiany biomasy obejmują metody fizyczne, 
chemiczne i biochemiczne, w tym: 

 

  suszenie    termolizę 

  tłoczenie    fermentację 

  gazyfikację   reforming 

  pirolizę    estryfikację 

  hydrokarbonizację 



BIOPALIWA  STAŁE 

• drewno opałowe (szczapy, zrębki, trociny, ścinki), 

• rośliny energetyczne, 

• pozostałości rolnicze (słoma), 

• brykiety, pelety, biokarbon, 

• torf, 

• osady ściekowe odwodnione, 

• odpady z przemysłu przetwórczego (pestki, łuski 
nasienne, melasa, wysłodki, wytłoki), 

• inne (np. makulatura)  



Rodzaje biomasy 

Pelety 

Słoma, kotłownia we Fromborku, 
moc 6,8 MW Brykiety z miskanta cukrowego 

Zrębki z wierzby 



Drewno 
• jedno z najstarszych paliw pochodzenia naturalnego, 

 

• stosowane głównie w niewielkich kotłowniach (do 1 MW) 
oraz w gospodarstwach domowych, 

 

• wartość opałowa zależy od: 

 gatunku 

 wieku drzewa 

 warunków siedliskowych 

 części drzewa (pień, kora, igły, liście) 

 wilgotności 



Wartość opałowa różnych gatunków drewna 

Rodzaj 

drewna 

Gęstość Wartość opałowa MJ/kg 

kg/dm3 wilgotność 0% wilgotność 15% 

Brzoza - 20.111 16.730 

Buk 0,70 20.100 16.710 

Dąb 0,77 17.760 14.720 

Jesion 0,71 18.420 15.280 

Lipa - 18.730 15.540 

Olcha 0,52 17.970 14.900 

Topola 0,45 17.920 14.850 

Sosna 0,46 18.577 15.417 

Świerk 0,38 19.163 15.915 

Wierzba - 19.360 - 

średnio 18.419 15.612 



Drewno surowcem energetycznym 

Zrębki 

Rozdrobnione drewno  

o długości 0,5 – 5 cm, 

otrzymywane z: pnia,  

gałęzi, pozostałości po wyrębach, 
odpadów tartacznych, plantacji 

szybko rosnących drzew (np. 
wierzby). 

Wartość opałowa w zależności od 
wilgotności waha się od 6 do 16 

MJ/kg (dla wilgotności 
odpowiednio 60 i 20%). 

Gęstość nasypowa - 300 kg/m3 

Brykiety 

 

Paliwo w postaci  

walcowatych brył o rozmiarach:  

• długość 10-15 (30) cm, 

• średnica 5-10 (12) cm. 

 Przeciętna wartość  

opałowa 15-17 MJ/kg,  

przy wilgotności 5-10%.  

Gęstość nasypowa – 600 kg/m3 



Pelety 
ekologiczny granulat paliwowy 

• Charakterystyka 

 średnica  6-10 mm 

 długość 5-30 mm  

wilgotność  < 12% 

 gęstość 1,0-1,4 t/m3 

 popiół < 1,5% 

wartość grzewcza: 

 ca. 4.900 kcal/kg 

  (18,5 MJ/kg) 

  (5,0-5,5 kWh/kg) 

• Skład chemiczny 

węgiel  53,6% 

woda              6,2% 

 azot                0,1% 

 związki S    < 0,1% 

 związki Cl   < 0,1% 

 tlen                40,1% 

 



Pelety – korzyści z granulacji 

 

• redukcja objętości (o 10-30x); mniejsze koszty 
składowania, magazynowania, transportu 

• wzrost wartości energetycznej (powyżej 70% kaloryczności 
najlepszych gatunków węgla) 

• podniesienie temperatury zapłonu (odporność granulatu 
na samozapłon) 

• odporność granulatu na asymilację wilgoci 

• automatyzacja kotłowni (jak gazowe lub olejowe) 

• koszty eksploatacji 2x niższe niż kotłowni olejowych lub 
gazowych 

• korzyści ekologiczne (zmniejszenie emisji S i CO2) 



Pelety w liczbach  
(źródło: Wach 2006) 

 

• 2 kg peletów zastępują 1 l oleju opałowego, 

• 1,5 tony peletów zastępuje 1 t węgla, 

• 1 m3 drewna litego = 2,5 m3 zrębków = 0,5 t 
peletów, 

• Po spaleniu 1 t peletów pozostaje 10-20 g popiołu, 

• Do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba ok. 5 
t peletów rocznie 



 

- słoma luźna: 0,25 - 0,58 

- słoma pocięta: 0,47 - 0,68 

- słoma sprasowana: 1,04 – 1,91 

- brykiety ze słomy: 3,56 – 5,33 

- zrębki drewna: 3,85 – 5,43 

- szczapy drewna: 3,09 – 7,74 

- brykiety z drewna: 9,11 – 12,38 

- ziarno owsa: 6,92 – 10,38 

- węgiel kamienny (orzech): 17,50 – 20,63 

 

 

 

Źródło: Gradziuk 2006.  

Wartość opałowa słomy [GJ/m3] 
 



Porównanie właściwości biomasy z węglem kamiennym 
(źródło: Serup i in. 2001, Kotowski 2003) 

Składnik Słoma 

zbożowa 

Zrębki 

drzewne 

Pelety Węgiel 

kamienny 

Wilgotność  % 10-15 35-45 < 8 12 

Popiół  % s.m. 4,8 1 < 0,5 12 

Węgiel  % s.m. 47,4 50 53,6 59 

Tlen  % s.m. 40 43 40,1 7,3 

Chlor  % s.m. 0,4 0,02 < 0,1 0,08 

Azot  % s.m. 0,6 0,3 0,1 1 

Siarka  % s.m. 0.12 0,05 < 0,1 0,8 

Wartość opałowa 

 MJ/kg s.m. 

17,9 19,4 19,6 25 



Składowisko kory i drewna 



Rozdrabnianie biomasy 
-opis urządzeń 

 
 
 
 



• Biomasa (wsad) zawiera 

– Drewno i odpady drzewne 
(klocki, trociny, pelety, 
wióry) 

– Odpady rolnicze (słoma, 
sieczka, łupiny, ściółka i 
obornik)  

– Uprawy roślin 
energetycznych (odmiany 
topól, siano, wierzba 
energetyczna) 

– Stałe odpady komunalne 
(MSW) 

 



BRYKIETOWANIA  SUROWCÓW 
SŁOMIASTYCH  

• Proces brykietowania to ciąg zabiegów 
techniczno - technologicznych  podczas , 
których  ze słomy  ( biomasy ) powstaje paliwo 
stałe w formie cylindra o średnicy  50-60 mm 
dowolnej długości  o ciężarze nasypowym  
700 kg / m3  



Zaletami brykietu są : 
 
• łatwość transportu ( luzem, worki ,big-bag  )  
• bezpieczeństwo samozapłonu 
• duża wartość opałowa  ( 1,5 tony brykietu zastępuje tonę węgla ) 
• jest paliwem ekologicznym  ze źródeł odnawialnych cechuje go  :                          

mała ilość popiołu 3-4%  ( popiół stanowi dobry nawóz rolniczy ), niewielka 
emisja gazów (  do 20 % w porównaniu z paliwem kopalnym . O emisji CO2  
w bilansie asymilacji i spalania ) 

• możliwość spalania w tradycyjnych kotłach grzewczych 
• podczas spalania wydziela się niewielka ilość dymu   
• konkurencyjny cenowo do lepszych gatunków węgla a dużo tańszy od gazu 

i oleju opałowego . W warunkach produkcji z własnego surowca jest 
bezwzględnie najtańszym paliwem  możliwym do pozyskania .   

• pełna automatyka podawania brykietu i spalania w kotłach 
automatycznych o wysokiej sprawności . Kotły do spalania biomasy wraz z 
systemami podawczymi produkujemy  o różnych wydajnościach i na każdy 
rodzaj biomasy . Kotły sa w pełni automatyczne bezobsługowe o 
sprawności 96%. 



Etapy procesu brykietowania ze słomy 

 

• Rozdrabnianie  wstępne słomy do frakcji 5-7 
cm 

• Suszenie surowca  o wilgotności powyżej 12% 

• Rozdrabnianie surowca do frakcji kilku mm 

• Brykietowanie 

• Pakowanie  



• rozdrabnianie wstępne sprasowanej w okrągłe baloty słomy 
odbywa się w dwóch fazach w urządzeniach zwanych  „ 
zespołem rozdrabniającym„..Pierwsza polega na rozerwaniu , 
rozluźnieniu sprasowanej słomy Druga na pocięciu słomy do 
frakcji 5-7 cm 
 
 

• Wysuszony do 10-12% wilgotności surowiec jest następnie  
rozdrabniany na rozdrabniaczu wtórnym do frakcji kilku mm. 
Rozdrabniacz ma wydajność         do 4 t/h  jest urządzeniem 
bijakowym . Po rozdrobieniu surowiec jest transportowany 
przenośnikami do zbiornika buforowego , który stanowi zapas 
surowca  dla pras brykietujących . Z uwagi na dużą wydajność 
systemu rozdrabniania i suszenia zbiornik buforowy umożliwia 
ciągłą pracę pras brykietujących , beż konieczności pracy 
suszarni i systemu rozdrabniania .  



Rozdrabniarka do słomy 

Dane techniczne 
Rozdrabniacz do 
słomy Goliath RS 

500 
Maksymalna 
średnica beli: 

1600 mm 
Moc 

zainstalowania: 
7,5 – 11 kW 

Wydajność: do 
700 kg/h 



Rozdrabniarka do słomy 

• Pozwala rozdrobnić słomę podawaną w formie balota na 
frakcję około 2 cm, dzięki czemu nie ma problemu z jej 
suszeniem i brykietowaniem.  

• Bela ładowana jest na podajnik poziomo. Mechaniczny docisk 
podaje belę na podwójny rotor operujący na całej powierzchni 
czołowej beli. Słoma cięta jest na sieczkę 5-30 mm przez 
zespół noży i sit i opuszcza maszynę przez podajnik ślimakowy 
do zbiornika buforowego lub bezpośrednio do brykieciarki. 
Ślimak ma możliwość regulacji wysokości podawania do 
brykieciarki i można go obracać o 180° w zależności od 
usytuowania w pomieszczeniu. Istnieje możliwość 
dostosowania obrotów maszyny, aby osiągnąć optymalną 
wydajność i dostosować ją do wydajności brykieciarki.  



Brykieciarki 

• Urządzenia do produkcji brykietu z różnego rodzaju 
materiałów. Znajdują zastosowanie w recyklingu, 
gdzie służą do redukcji rozmiaru odpadów pylistych 
oraz o niskiej gęstości, oraz w produkcji paliwa – 
pozwalają zmienić odpad w materiał opałowy. 

• Brykieciarki (oferowane np. przez firmę HANAOKA) 
mogą zbrykietować następujące materiały: 

• Trociny, zrębki, słoma, siano, rośliny energetyczne 
(wierzba, miskant, malwa, ślazowiec), papier, tektura, 
włókno kokosowe, styropian, aluminium, miedź i 
wiele innych. 



Kostki brykietu  
 

• Maszyna do 
formowania 
brykietu ze słomy 



Brykieciarki hydrauliczne  



Opis działania  

• Materiał wrzucany jest do zasypu (pojemność do wyboru) 
ręcznie, przez instalację filtrującą, podajnik taśmowy lub 
śrubowy. Mieszalnik w sposób ciągły dostarcza materiał do 
tunelu podajnika śrubowego, który transportuje materiał do 
komory prasującej. Materiał jest prasowany wstępnie, po 
czym prasowany zasadniczo przez siłowniki hydrauliczne. 
Kompresja następuje w sposób mechaniczny, bez użycia 
lepiszcza , lecz aby zachować wysokie parametry brykietu, 
wilgotność materiału nie powinna przekraczać 18%. 

• Wydajność brykieciarek serii hydraulicznych zależy od 
materiału oraz typu maszyny i może dochodzić nawet do 1200 
kg/h. Średnica brykietu może wynosić 50, 60, 70 lub 80 mm, 
lub też mieć formę kostki. Moc silnika odpowiedzialnego za 
prasowanie materiału – od 7,5 do 30 kW w zależności od 
potrzeb.  



Drewno 

• Drewno to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez 
obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy 
rdzeniem, a warstwą łyka i kory. 
 

  
• Przy obróbce 100m3 drzewa pozyskanego z gospodarki leśnej 

otrzymujemy do 60% odpadów w skład, których wchodzą: 
 
– 10m3 kory, 

 
– 15m3 drobnicy gałęziowej, 

 
– 20m3 odpadów kawałkowych, 

 
– 19m3 trocin i zrębów. 

 
 



Podział odpadów drewnianych:  

• - drewno opałowe – pnie , gałęzie, korzenie, odpady z produkcji 
przycinanych na wymiar półwyrobów –o wielkościach rzędu 15-35cm i 
wilgotności uzależnionej od rodzaju surowca, miejsca i czasu składowania 
(zazwyczaj 15-60%). Wartość opałowa mieszcząca się w zakresie 11-22 
MJ/kg. Zawartość popiołu stanowi mniej niż 2% suchej masy.  

 

• zrębki – rozdrobnione o nieregularnych kształtach drewno o długości od 5 
do 50 mm. Najczęściej otrzymuje się podczas pierwszego trzebienia 
drzewostanów, wierzchołków oraz innych pozostałościach po wyrębach. W 
tartakach są produktem obrabiania kłód. Ich wilgotność również 
uzależniona jest od gatunku drzewa Wartość opałowa jest mniejsza i 
wynosi 6-16 MJ/kg. Zawartość popiołu, zwiększana ewentualnymi 
dodatkowymi zanieczyszczeniami (takimi jak: ziemia, piach itd) wynosi 
zazwyczaj do 3% suchej masy.  



• kora – zewnętrzna warstwa drzewa, pod względem energetycznym to 
bardzo wartościowy odpad przemysłu drzewnego. Wartość opałowa 
18,5-20MJ/kg, wilgotność 55-65%, popiół stanowi 1-3% suchej masy i 
ma tendencje do żużlowania.  

 

 

• trociny – produkt uboczny przemysłu drzewnego z bardzo zróżnicowaną 
wilgotnością uzależnioną od obrabianego materiału. Podczas spalania 
wiór bardzo suchych (5-15%) posiadających niewielką ilość 

zanieczyszczeń powstaje popiół w ilości mniejszej niż 0,5%.  



Rodzaje paliw drzewnych 



Pelety 

      Paliwo standaryzowane (o średnicy 6-8 
mm i długości30 mm), otrzymywane 
poprzez sprasowanie trocin. Ich 
największą zaletą jest bardzo niska 
zawartość popiołu, niespełna 1%. Są 
najwygodniejsze przy eksploatacji kotła, 
najpraktyczniejsze do magazynowania. 

 

      Mają kształt walca o średnicy ok. 50 mm 
i o długości od kilku do kilkunastu 
centymetrów. Zawartość wody w 
brykietach jest stosunkowo niska (6-
8%), co sprawia, że podwyższa się ich 
wartość opałowa (19-21GJ/t). Dzięki 
dużemu zagęszczeniu materiału w 
stosunku do objętości, proces spalania 
brykietów jest stopniowy i powolny. 
 

Brykiety 



ZRĘBKI 
 

     

    Ścinki drzewne o 
nieregularnych kształtach, 
przygotowywane w 
rębakach. Surowcami do 
produkcji zrębków są przede 
wszystkim odpady z 
przemysłu tartacznego i 
leśnego. Ich jakość i wartość 
opałowa zależna jest od 
pochodzenia surowca. 

 



Rębaki tarczowe do gałęzi  

http://www.bh-ruda.pl/vermeer/specyfikacja techniczna bc150xl.pdf
http://www.bh-ruda.pl/vermeer/specyfikacja techniczna bc600xl.pdf
http://www.bh-ruda.pl/vermeer/specyfikacja techniczna bc1000xl.pdf
http://www.bh-ruda.pl/vermeer/specyfikacja techniczna bc1800xl.pdf
http://www.bh-ruda.pl/vermeer/specyfikacja techniczna bc2000xl.pdf


 



Rozdrabniarki 

• jednowałowe 

http://www.hanaoka.com.pl/pl/19/


Rozdrabniarki jednowałowe 

• Materiał wsypywany jest przez zasyp przed 
hydrauliczny docisk, który przesuwa materiał  
na obracający się rotor. Materiał rozdrabniany jest 
miedzy nożami rotora a nożem stałym.  
Docisk wyposażony jest w poręcze zapobiegające 
przedostawaniu się materiału miedzy docisk a 
mechanizmy urządzenia. Sito o różnej średnicy 
otworów determinuje wielkość rozdrobnionego 
surowca. Materiał rozdrobniony może być usunięty z 
maszyny przez odciąg lub transporter śrubowy. Po 
rozdrobnieniu całego materiału maszyna wyłącza się 
automatycznie. 



Rozdrabniarki dwuwałowe 

     Materiał podawany jest do zasypu, 
gdzie grawitacyjnie trafia na noże 
w formie dysków 
 o ustalonej grubości i ilości 
haków. Haki wciągają materiał 
między noże, na których krawędzi 
materiał jest rozcinany. Efektem 
jest znaczna redukcja objętości 
odpadu, lecz powstała frakcja jest 
nieregularna. W rozdrabniarkach 
dwuwałowych możliwe jest 
zastosowanie sita 
determinującego rozmiar finalny 
rozdrobnionego materiału, lecz ze 
względu na znaczne obniżenie 
wydajności nie jest to zalecane. 



Rozdrabniarki trzywałowe 
     Materiał podawany jest do zasypu, 

gdzie grawitacyjnie trafia na noże w 
formie dysków o ustalonej grubości 
i ilości haków. Haki wciągają 
materiał między noże, na których 
krawędzi materiał jest rozcinany. 
Każdy z wałów napędzany jest z 
inną prędkością, co owocuje 
dodatkowym rozszarpywaniem 
materiału i zapobiega blokowaniu 
się materiału w maszynie. Efektem 
jest znaczna redukcja objętości 
odpadu, przy zachowaniu 
regularnej frakcji finalnej, dzięki 
zastosowaniu sita determinującego 
rozmiar rozdrobnionego materiału. 
Jeśli materiał nie musi być 
regularny, można zrezygnować z 
zastosowania sita znacznie 
zwiększając wydajność  



Rozdrabniarki czterowałowe 

• Materiał wrzucany jest 
przez zasyp  bezpośrednio 
na wały rozdrabniające.  
Noże dysków 
umieszczonych na wałach 
tną i miażdżą rozdrabniając 
materiał. Dyski zabierające 
naprowadzają 
nierozdrobniony materiał w 
przestrzeń robocza dysków 
tnących. Rozdrobniony 
materiał opuszcza maszynę 
przez sito umieszczone 
poniżej wałów.  



Młyny szybkoobrotowe 

    Wstępnie rozdrobniony 
materiał podawany jest do 
zasypu, gdzie grawitacyjnie 
spada na obracający się z 
dużą prędkością rotor z 
zamontowanymi nożami. 
Materiał rozcinany jest 
między nożami rotora (2-5 
szt.) a nożami stałymi (1-2 
szt.). Sito determinuje 
rozmiar rozdrobnionego 
materiału.   



Rębaki tarczowe do gałęzi 
     Materiał podawany jest do 

otworu załadowczego, gdzie 
znajdują się hydraulicznie  
napędzane wałki podawcze. 
Dalej gałęzie trafiają na 
obracającą się tarczę z 
zamontowanymi  
nożami, gdzie cięte są na 
regularne kawałki. Wielkość 
powstałej zrębki regulowana 
jest przez  
otwory sita i projekcję noży.  
    Materiał wydostaje się z 
maszyny przez otwór 
wylotowy, skąd odrzucany jest 
na odległość  do 4 m  



Rębaki horyzontalne 



• Seria rozdrabniarek horyzontalnych GHZ została 
zaprojektowana do rozdrabniania bardzo długich odpadów 
drewnianych. Materiał jest podawany na rotor poziomo przez 
zasyp, podajnik rolkowy lub wibracyjny podajnik tunelowy. 
Dzięki kompaktowym rozmiarom   może być używana 
bezpośrednio za innymi urządzeniami, jak piły czy taśmociągi.  
 

• Materiał do rozdrobnienia podawany jest przez kanał 
podający, o takim samym wymiarze, jak szerokość rotora. 
Wprowadzony materiał jest następnie podawany na rotor 
poziomo przez zasyp, podajnikiem rolkowym lub wibracyjnym, 
następnie rozdrabniany przez wirujący z prędkością 620 
obr/min rotor z kwadratowymi, czterostronnymi nożami 
koronowymi.  
 

• Wielkość rozdrobnionego materiału determinuje sito o 
perforacji 10-100 mm.  Odbiór materiału następuje przez 
odciąg pneumatyczny. Po rozdrobnieniu całego materiału 
maszyna wyłącza się automatycznie.  





Zakup maszyny do rozdrabniania biomasy-
dofinansowanie 

   Można ubiegać się o wsparcie finansowe w 
ramach PROW  z Dzialania 
'Różnicowanie działalności rolniczej "pomoc 
na  wytwarzanie materiałów 
energetycznych z biomasy. Pomoc obejmuje 
zwrot do 50% poniesionych kosztów nie więcej 
jak 100 000 zł / gospodarstwo. Beneficjent 
korzysta z płatności obszarowych i jest 
ubezpieczony w KRUS., został wpisany do 
ewidencji producentów rolnych.  



KOTŁY NA BIOMASĘ 
VIESSMANN 

FILMY: 
https://www.youtube.com/watch?v=TxD3QXNB7ws 
https://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1og 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NYZdie3bzzM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TxD3QXNB7ws
https://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1og
https://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1og
https://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1og
https://www.youtube.com/watch?v=NYZdie3bzzM


Kocioł Pyromat DYN został skonstruowany specjalnie 
w celu spalania szczap i zrębków drewna przy 
załadunku ręcznym, jak również dodatkowo do 
spalania granulatu (pelety), brykietów drewna - 
poprzez automatyczny podajnik. 
Kocioł Pyromat DYN został przystosowany do spalania 
różnych form drewna opałowego. Będąc 
wyposażonym w automatyczny podajnik, może być 
rozpalany całkowicie automatycznie. Stanowi to 
doskonałą możliwość dostarczania małej ilości ciepła - 
szczególnie w okresie letnim w trybie podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej. 



 



 



 



 



 

Najbardziej efektywne wykorzystanie energii z drewna – zgazowanie 
 

Vitoligno 100-S jest szczególnie atrakcyjnym cenowo kotłem zgazowującym drewno o 
znamionowej mocy cieplnej od 25 do 80 kW. W komorze zasypowej drewno po usunięcia 
tlenu tylko żarzy się. Powstający gaz drzewny zasysany jest przez dmuchawę spalin do 
komory spalania i tam po wymieszaniu z doprowadzonym powietrzem wtórnym ulega 
czystemu spaleniu w wysokiej temperaturze. Technika zgazowania umożliwia uzyskanie 
wysokich współczynników sprawności przy niskich wartościach emisji. Duże, przewodzące 
wodę dodatkowe powierzchnie ogrzewalne w połączeniu z dmuchawą spalin utrzymują 
niskie temperatury gazów spalinowych i zapewniają najwyższe w grupie kotłów na drewno 
wykorzystanie energii paliwa. 

  
Komfort użytkowania - standard firmy Viessmann 

  
Duża pojemność zasypowa kotła Vitoligno 100-S gwarantuje długi czas spalania i tym 
samym długie przerwy między uzupełnianiem paliwa. Duże drzwiczki komory zasypowej 
pozwalają na komfortowy załadunek drewna od przodu. Drewno stanowi doskonałą 
alternatywę dla tradycyjnych paliw stałych pochodzących od węgla, zarówno pod względem 
komfortu obługi, jak i koszów ekploatacji. Dodatkowym atutem jest czystość spalania i dzięki 
temu poszanowanie środowiska naturalnego. 



 



 



 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

Prowadzący: 
dr inż. Marcin Michalski 

e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl 
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