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Współspalanie jest technologią łączącą spalanie 
paliw kopalnych (węgiel ka- mienny i brunatny) z 
biomasą (zrębki drzewne, rośliny energetyczne, 

słoma, itp.) i bazując na technologiach energetyki 
konwencjonalnej, pozwala w stosun- kowo prosty 
sposób wytworzyć „energię zieloną”. Intensywny 

rozwój tej techno- logii, po roku 2004 spowodowany 
został stworzeniem w Polsce, korzystnych dla tej 

technologii uwarunkowań prawnych. 

 



Polska zobowiązała się w negocjacjach z Unią 
Europejską do osiągnięcia w roku 2011 poziomu 8,5% 

krajowego zużycia energii elektrycznej brutto z 
odnawialnych zasobów energii. Jednym z założeń planu 

im- plementacyjnego tej dyrektywy w Polsce, było 
założenie o uzyskaniu do 2010 r. 4% 

„zielonej energii” z biomasy, a to nie byłoby możliwe do 
realizacji w tak krótkim czasie, bez uznania 

współspalania, jako technologii kwalifikującej się do 
wsparcia, przez system promocji produkcji „zielonej 

energii” elektrycznej w Polsce. 

 



Całkowity udział technologii współspalania biomasy w 
elektrowniach, elek- trociepłowniach węglowych w 
roku 2012 był największy ze wszystkich techno- logii 

OŹE (ok. 7 TWh) i wynosił ok. 50%, w całkowitej 
sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych .[212] 

Rozporządzenia resortu gospodarki, nałożyły obowiązek 
na elektrownie i elektro- ciepłownie, współspalania 

biomasy rolniczej w ilości ok. 25% całego bilansu 
biomasy do roku 2011. Zakłady energetyczne w roku 

2011 wykorzystały z upraw rolnych ok. 
2 mln ton biomasy. 



W roku 2014, ok. 60% biomasy używanej przy 
współspalaniu przez energetykę zawodową, pochodzić 

będzie z rolnictwa (głównie wierzba energe- tyczna, 
słoma, łupiny słonecznika). Obecnie zakupy drewna do 

współspalania przez energetykę zawodową, Lasy 
Państwowe szacują na 0,5÷0,6 mln m3 .[21] Koszt 1 

MWh ciepła z biomasy to ok. 200 zł. Elektrownia 
Połaniec spala rocznie ok. 400 tys. ton bio- masy, płacąc 

ok. 380 zł za tonę zgranulowanej słomy.[21]  
Po uruchomieniu kolejnego 

turbozespołu spalać będzie ok. 1,2 mln ton rocznie.  
W roku 2011 polskie elektrownie i elektrociepłownie 

spaliły ok. 7,4 mln ton biomasy.[21] 



W ostatnich 2÷3 latach, większość elektrowni zawodowych 
wprowadziła, bądź przeprowadziła badania, mające na celu 
wdrożenie technologii współspalania. Naj- częściej obecnie 

stosowany jest najprostszy wariant współspalania, polegający 
na podaniu biomasy na układ nawęglania, przed układem 

przesypywania (lub mie- szalnikiem). Nie wymaga on, żadnej 
ingerencji w budowie kotła, a prace przygo- towawcze 

polegają na wybudowaniu równoległego układu nawęglania, 
wyposażo- nego w urządzenie pomiarowe mierzące strumień 
objętości biomasy, jak również miejsca poboru próbek, celem 

badania właściwości fizycznych. Przygotowano także 
składowiska (magazyny) biomasy, odpowiednio zabezpieczone 

przed czynnikami zewnętrznymi, a w szczególności opadami 
atmosferycznymi. 

 



W większości elektrowni zawodowych w Polsce pracują kotły 
pyłowe, przysto- sowane do spalania węgla kamiennego. 

Podawanie wraz z węglem biomasy, powo- duje zmniejszenie 
sprawności kotła minimum o 1%. Proporcja obecnie 

stosowana to 
4÷15% wsadu biomasy w stosunku do węgla. Większy udział 

biomasy, wiąże się z in- westycjami w zmianę systemu 
rozdrabniania, jak i wymianę palników, co znacznie zwiększa 

koszty dostosowania instalacji spalania węgla, do nowych 
potrzeb. Lepsza sytuacja jest przy wykorzystaniu kotłów 
fluidalnych, ich konstrukcja pozwala bowiem na spalanie 
paliwa o gorszych parametrach: mniejszej kaloryczności, 

większej wilgot- ności, co teoretycznie umożliwia 
zastosowanie biomasy jako paliwa nawet w 100%. 

 



W kotłach opalanych węglem brunatnym, dzięki podobnym do 
paliwa podstawo- wego parametrom biomasy, możliwy jest jej 

znaczny udział nawet 40÷60% wkładu, bez istotnych zmian 
parametrów (np. sprawności, emisyjności) kotła. 

Współspalanie uważane jest obecnie za najprostszy i najtańszy 
sposób, zwiększenia produkcji energii elektrycznej z paliw 

odnawialnych.  
 

Głównymi zaletami tego procesu są: 
–  prawie natychmiastowe wykorzystanie biomasy w dużej skali (duże 

kotły); 
–  proces spalania jest stabilizowany przez spalanie węgla; 

–  niższe emisje SO2, NOx, CO2 w odniesieniu do paliw kopalnych; 
–  elastyczność paliwowa kotła i brak zależności produkcji energii 

elektrycznej od dostępności biomasy (problemy logistyczne), co jest 
korzystne dla operatora sys- temu energetycznego. 

 



 
Najczęściej przytaczane negatywne strony współspalania to: 
–  duża różnica w własnościach fizykochemicznych biomasy, w 

porównaniu z wła- snościami węgla; 
–  konieczność pozyskiwania w niewielkiej odległości od 

elektrowni, znacznej ilości biomasy i jej przygotowanie do 
współspalania; 

–  wysoka i rosnąca cena biomasy w pobliżu elektrowni; 
–  ograniczenie wydajności i sprawności kotła; 

–  problemy z przechowywaniem większych ilości biomasy; 

 
 



–  czasami zawodny sposób podawania biomasy i 
paliwa do komory paleniskowej; 

–  niejednolity przebieg spalania w komorze 
paleniskowej kotła; 

–  zmiana rozkładu obciążeń cieplnych, powierzchni 
ogrzewalnych kotła; 

–  niestabilne zachowanie się substancji mineralnej 
biomasy w procesie spalania i jej wpływ na parametry 

eksploatacyjne kotła; 
–  zmiana składu chemicznego odpadów 

paleniskowych; 
–  problemy z efektywnym wykorzystaniem odpadów 

paleniskowych. 



Południowy Koncern Energetyczny w swoich 
elektrowniach w roku 2010, wy- produkował ok. 

220 GWh energii z OŹE (ok. 10% całości 
wytworzonej energii), przez współspalanie 
biomasy. Koncern prowadzi prace studyjne, 

których celem jest określenie możliwości 
technicznych i opłacalności ekonomicznej, 

współspalania odpadów komunalnych i 
przemysłowych osadów ściekowych. Masowy 
udział tych paliw, nie może jednak przekraczać 
1% w stosunku do spalonego węgla (Rozporzą- 
dzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 

2005 roku). 



Z analiz publikowanych w literaturze fachowej wynika, 
że w wielu instalacjach spalanie biomasy w procesie 

współspalania odbywa się z niską sprawnością, co nie 
jest optymalnym wykorzystaniem tego ekologicznego 

surowca energetycznego. Rozwiązaniem problemu 
mogłoby być wprowadzenie parametru sprawności, 
poni- żej którego energia z biomasy wytworzona w 

procesie współspalania, nie mogłaby być uznana jako 
pochodząca z OŹE. Nowym zagadnieniem do 

rozwiązania w za- kresie: formalno-prawnym, etycznym, 
finansowym jest spalanie zbóż niskiej jakości, przez 

energetykę zawodową. 
 



Z 4,6 mld zł, jakie w roku 2012 w formie 
„zielonych certyfikatów” otrzymali producenci 

zielonej energii, połowę stanowiło wsparcie 
współspalania.[21] 

Projekt nowej Ustawy o odnawialnych źródłach 
energii przewiduje, że instalacje współspalania 

biomasy będą mogły korzystać z 
dotychczasowego poziomu wspar- cia, 

„zielonych certyfikatów” tylko przez 5 lat od 
momentu oddania ich do użytku. Działanie to 

ma na celu stopniowe zastępowanie 
współspalania biomasy innymi ro- dzajami 

odnawialnych źródeł 



Pełnej analizy zagadnień związanych ze 
współspalaniem biomasy dokonali: 

Grzegorz Wiśniewski, Ktarzyna 
Michałowska-Knap, Grzegorz Kunikowski w 

pracy: Ocena skutków ekonomicznych 
utrzymania wsparcia dla technologii 

współspala- nia węgla z biomasą – IEO; 
Warszawa, marzec 2013 r. 








