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Biomasa

ulegaj¹ce biodegradacji substan-

cje pochodzenia roœlinnego lub 

zwierzêcego, pochodz¹ce z pro-

duktów, odpadów oraz pozosta-

³oœci z produkcji rolnej i leœnej, 

a tak¿e z przemys³u przetwarzaj¹-

cego ich produkty oraz inne 

czêœci odpadów.

Biogaz 

gaz palny bêd¹cy produktem 

fermentacji anaerobowej zwi¹z-

ków pochodzenia organicznego, 

oraz czêœciowo ich gnicia, 

powstaj¹cy w biogazowni.

Bioetanol (C H OH)  2 5

najczystsza postaæ alkoholu ety-

lowego, uzyskiwanego w proce-

sie odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surowców 

pochodzenia rolniczego. Etanol 

powstaje w wyniku fermentacji 

skrobi lub fermentacji cukrów 

i procesów destylacji.

Biometanol (CH OH) 3

alkohol metylowy wytwarzany 

z biomasy roœlinnej. Metanol 

otrzymuje siê w wyniku suchej 

destylacji materia³u roœlinnego, 

a tak¿e gazu syntezowego uzyski-

wanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciek³e do silników z za-

p³onem samoczynnym zawiera-

j¹ce w 100% metylowe (lub ety-

lowe) estry kwasów t³uszczo-

wych.

Zrêbki 

œcinki drewna o d³ugoœci, mie-

rzonej zgodnie z kierunkiem 

w³ókien, od 5 do 50 mm.

Pellety

granulat drzewny w postaci wal-

ców o œrednicy od 5 do 25 mm 

i d³ugoœci do kilku centymetrów.

Konwersja fotochemiczna 

energia promieniowania s³onecz-

nego dziêki fotosyntezie prowa-

dzi do powstawania energii 

wi¹zañ chemicznych w proce-

sach asymilacji. Proces zapew-

nia nieprzerwan¹ produkcjê 

biomasy.

ABC 
bioenergetyki

Ile ton peletów muszê spaliæ, aby uzyskaæ tyle energii, 
co z 1 tony wêgla?

Wartoœæ opa³owa wêgla kamiennego waha siê od 17 do 29 MJ/kg. 

Przyk³adowo producenci ekogroszku gwarantuj¹ czêsto wartoœæ 

opa³ow¹ swego produktu na poziomie 25 MJ/kg lub wiêcej, przeciêtna 

wartoœæ opa³owa polskiego wêgla zaœ to 23 MJ/kg. Wartoœæ opa³owa 

peletów wynosi od 17,5 do 21 MJ/kg. Przyjmuj¹c przeciêtn¹ wartoœæ 

opa³ow¹ wêgla i gwarantowan¹ wartoœæ opa³ow¹ wiêkszoœci peletów 

wystêpuj¹cych na rynku (17,5 MJ/kg), mo¿na ³atwo obliczyæ ¿e 1 tona 

wêgla o przeciêtnej wartoœci opa³owej mo¿e byæ zast¹piona 1,3 tony 

peletów. W porównaniu z  1 ton¹ ekogroszku, trzeba spaliæ 1,4 tony 

peletów,  ¿eby uzyskaæ tak¹ sam¹ iloœæ energii.

Mam kilka hektarów ziemi i chcia³bym je przeznaczyæ 

pod plantacjê wierzby energetycznej. Od czego zacz¹æ?

Przede wszystkim nale¿y zbadaæ, czy gleba ma odpowiednie 

w³aœciwoœci. Klasy bonitacyjne nie odgrywaj¹ tu du¿ej roli, gdy¿ 

wierzba nie jest pod tym wzglêdem bardzo wymagaj¹ca, ale wa¿ne jest 
Grzegorz Pe³ka
GLOBEnergia

PrzewoŸna wytwórnia brykietów 
ze s³omy i siana
Technologia BIOMASSER® jest wyj¹tkowym rozwi¹-

zaniem na rynku maszyn z bran¿y odnawialnych Ÿróde³ 

energii. Brykieciarki œlimakowe BIOMASSER® poz-

walaj¹ brykietowaæ s³omê (bez suszenia) o wilgotnoœ-

ci od 15% do 30%. Charakterystyczny otwór w brykie-

cie umo¿liwia odparowanie wilgoci z biomasy podczas 

procesu brykietowania i polepsza jego spalanie. 

W urz¹dzeniach nie ma elektroniki, hydrauliki czy 

pneumatyki, nie s¹ wymagane specjalne kwalifikacje 

do ich obs³ugi.

Technologia TOMASSER® to rozdrabnianie s³omy. 

W³asne i powsta³e w kooperacji z innymi znanymi 

firmami rozdrabniacze s¹ bardzo sprawne i niskoener-

getyczne. Maj¹ wydajnoœæ od 600 kg/h do 3300 kg/h. 

Nadaj¹ siê do rozdrabniania biomasy do dalszego 

brykietowania lub peletowania, a nawet bezpoœred-

niego spalania w palnikach kot³ów energetycznych. 

Na jnowszym ofe rowanym produktem jes t  

BIOMASSER® MOBILE, czyli przewoŸna wytwórnia do 

produkcji brykietów. Maszyna przeznaczona jest do 

brykietowania s³omy, siana i innych roœlin trawiastych 

w miejscu ich sk³adowania np. przy stogu na polu, czy 

w stodole. W ten sposób wysoki koszt transportowania 

surowca do przetwórni zostaje wyeliminowany. Linia ta 

sk³ada siê z rozdrabniacza balotów, zasobników sieczki 

oraz œlimakowych brykieciarek. Maszyny zasilane s¹ 

z sieci elektrycznej lub agregatu pr¹dotwórczego. 

W technologii BIOMASSER® brykietowany jest 

naturalny surowiec bez dodawania klejów, lepiszczy 

itp. Otrzymujemy w 100% ekologiczne paliwo opa³owe 

– brykiety ze s³omy nazywane „z³otym wêglem” do 

zastosowania zamiast wêgla czy drewna. Atutem tej 

technologii jest jej prostota, brak urz¹dzeñ hydra-

ulicznych, pneumatycznych, procesorów i skompli-

kowanej elektroniki oraz niskie zu¿ycie energii. 

Ÿród³o: Asket

Zestaw do brykietowania 
BIOMASSER® DUO-SET

Linia produkcyjna

PrzewoŸna wytwórnia do produkcji brykietów

wystêpowanie wysokiego poziomu wód gruntowych - wierzba 

jest roœlin¹ wodolubn¹. Kolejn¹ istotn¹ kwesti¹ jest dobre 

przygotowanie pola pod uprawê. Nale¿y przeprowadziæ 

odchwaszczanie, wykonaæ badania kwasowoœci gleby i dostoso-

waæ j¹ ewentualnie do wymagañ wierzby. Wa¿ne jest równie¿ 

wykonanie g³êbokiej orki, która przyczyni siê do szybszego uko-

rzenienia sadzonki (zrzezu). Oczywiœcie wszystkie te zabiegi 

nale¿y przeprowadziæ w lecie i w jesieni roku poprzedzaj¹cego 

za³o¿enie plantacji. Nasadzenia wykonuje siê na wiosnê.

Przed rozpoczêciem przygotowañ do za³o¿enia plantacji danej 

roœliny energetycznej istotne jest znalezienie potencjalnego 

odbiorcy surowca, o ile plantator nie bêdzie wykorzystywa³ zrêb-

ków lub pêdów we w³asnym zakresie. Przed posadzeniem nale¿y 

tak¿e wybraæ metodê zbioru wierzby, aby w³aœciwie okreœliæ 

rozstawy rzêdów. 

Pytanie do redakcji
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Jak wytwarzany jest biogaz?

UltradŸwiêkowy dezintegrator 
osadu œciekowego

Oczyszczalnie œcieków, w procesach biologicznych produkuj¹ wci¹¿ wzrastaj¹ce iloœci osadu 

œciekowego, który nale¿y poddaæ kosztownym i wyd³u¿aj¹cym siê w czasie procesom stabi-

lizacji. UltradŸwiêkowy dezintegrator osadu to urz¹dzenie wspomagaj¹ce procesy zarówno 

tlenowej jak i beztlenowej stabilizacji osadu œciekowego. Kompaktowa jednostka, o stosun-

kowo niedu¿ej mocy, pozwala skutecznie skróciæ czas procesów technologicznych, zmniejszyæ 

iloœæ wytwarzanego osadu, ograniczyæ zjawisko pêcznienia i pienienia oraz przede wszystkim 

zwiêkszyæ produkcjê biogazu. Dzia³anie reaktora oparte jest na zjawisku kawitacji, powstaj¹cej 

w oœrodku ciek³ym pod wp³ywem oddzia³ywania fal ultradŸwiêkowych o czêstotliwoœci 20 kHz.  

Reaktor KR3 2005 - Specyfikacja techniczna

Waga w³¹cznie z modu³ami oscyluj¹cymi: 101 kg (gruboœæ materia³u: 6 mm)
Materia³: Stal nierdzewna  V2A (1.4301)
Wymiary (szer. x g³êb. x wys.): 1450 mm x 250 mm x 1126 mm

3Objêtoœæ wewn¹trz reaktora: 0,025 m
Iloœæ jednostek oscyluj¹cych: 5
System ch³odzenia konwertera: powietrze
Amplituda sonotrody przy nastawieniu 100%: 17-20 µm
Ci¹g³a moc wyjœciowa wydzielona przez reaktor: 5000 W
Dopuszczalne nadciœnienie: 0,5 - 1,5 bar (zale¿nie od medium)

3Zalecana wydajnoœæ: 1,25 m /h
o oTemperatura powietrza otaczaj¹cego: 5 C- 35 C

Wilgotnoœæ : 30% - 90%

Standardowy model reaktora ultradŸwiêkowego, wyposa¿ony jest 

w piêæ jednostek oscyluj¹cych (sonotrody), w których, ch³odzone po-

wietrzem piezoceramiczne przetworniki, transformuj¹ energiê elek-

tryczn¹ w energiê mechaniczn¹. Poszczególne sonotrody, zasilane s¹ 

odpowiednio przez piêæ niezale¿nych generatorów, z których ka¿dy 

posiada ³atwy w obs³udze panel. Reaktor ultradŸwiêkowy, montowany 

jest razem z obudow¹ dŸwiêkoch³onn¹, ograniczaj¹ca ha³as do oko³o 

70 dB w odleg³oœci 1m od urz¹dzenia. Niewielkie wymiary i waga 

reaktora, pozwalaj¹ na ³atwy transport oraz proste wmontowanie 

jednostki do uk³adu technologicznego. Ponadto urz¹dzenie dzia³a 

poza obszarem wysokich ciœnieñ i temperatur, co zdecydowanie 

u³atwia jego utrzymanie i konserwacjê. Oferowane przez firmê CES 

urz¹dzenie jest zdobywc¹ z³otego medalu na targach POLEKO 2009 .Ÿród³o: Centrum Elektroniki Stosowanej CES

Modu³  KS1000/2000  

Waga i wymiary: 3,5 kg, 71 mm x 175 mm x 430 mm
Ci¹g³a moc wyjœciowa modu³u: 1000 W
Napiêcie robocze: 230 V / 50-60 Hz

Materia³y wsadowe s¹ pompowane do podgrzewanych fermentorów z izolacj¹ 

ciepln¹, zbudowanych z betonu zbrojonego, w których ulegaj¹ procesowi 

fermentacji bez dostêpu powietrza. Proces ten przebiega w temperaturze 35 do 
o38 C. Bakterie rozk³adaj¹ biomasê i wytwarzany jest biogaz zawieraj¹cy metan.

Biogaz mo¿e byæ wykorzystany do zasilania pieca centralnego ogrzewania lub 

napêdzania silników kogeneratora. Wyprodukowana energia elektryczna 

przekazywana jest do lokalnej sieci energetycznej, a poferment zatrzymywany w zbiorniku 

zasobnikowym, sk¹d mo¿e byæ bezpoœrednio rozlewany na u¿ytki rolne lub przetwarzany na 

cenny kompost i p³ynny nawóz.

Praktycznie wszystkie materia³y organiczne, takie jak gnojowica, nawozy naturalne, osady 

œciekowe, odpady biodegradowalne oraz specjalnie uprawiane roœliny energetyczne mog¹ 

byæ wykorzystywane do produkcji biogazu.

Zbiornik ciep³a

ciep³o elektrycznoœæ elektrycznoœæ ciep³o

Modu³ CHP Publiczna sieæ
elektryczna

Modu³ CHP Zbiornik ciep³a

np. budynek przemys³owy

96% metanu/
Publiczna sieæ
(np. 30 km)

B
io

m
et

an

Mikrosieæ gazowa
(np. 4 km)

Obszar mieszkalny

Modu³ CHP

elektrycznoœæ ci
ep

³o

Zbiornik ciep³a
Publiczna sieæ

elektryczna

Biogaz

55-60% metanu
Biogaz

55-60% metanu

B
io

m
et

an

96% metanu

Przetwarzanie do postaci
gazu naturalnego

Zak³ady gazownicze Zbiornik pofermentacyjny

Fermentor

Klienci korzystaj¹cy 
z naturalnego biogazu

Oczyszczanie scieków/
kompostowanie, suszenie

Wykorzystanie
w rolnictwie

Szklarnia DomStajnia

Ÿród³o: Envitec-Biogas
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Pelety
paliwo czyste, ekologiczne i praktyczne
Drewno by³o pierwszym Ÿród³em energii, jakie œwiadomie zacz¹³ 

wykorzystywaæ cz³owiek. Poprzez wieki palono je, najpierw w og-

niskach, potem w piecach, kominkach i ró¿nego typu paleniskach. 

Nastêpnie zaczêto wydobywaæ wêgiel kamienny, który stopniowo 

zacz¹³ wypieraæ drewno. Dopiero pod koniec XX wieku, po kryzy-

sach naftowych, ponownie zaczêto interesowaæ siê wykorzysta-

niem drewna i odpadów z jego przetwórstwa. Na korzyœæ wyko-

rzystywania biomasy przemawia³ dodatkowo fakt, ¿e jest to paliwo 

ekologiczne, a emisja CO  kr¹¿y w obiegu zamkniêtym.2

Drewno mo¿na wykorzystywaæ energetycznie na wiele sposobów. 
Mo¿na je spalaæ, zgazowywaæ lub przeprowadzaæ destylacjê 
rozk³adow¹. Najpopularniejsze jest spalanie drewna w postaci: 
kawa³kowej, wiór, zrêbek, py³ów lub w postaci przetworzonej, np. 
peletów. 

Czym s¹ pelety? 

Pelety (ang. pellets – granulki) s¹ granulkami podobnymi do karmy 
dla zwierz¹t. Produkowane s¹ z trocin, drobnych wiórów lub py³u 
drzewnego. Najczêœciej surowcem do ich produkcji s¹ odpady 
z przemys³u przetwórstwa drzewnego, które idealnie siê do tego 
nadaj¹ ze wzglêdu na niewielk¹ zawartoœæ wilgoci, brak kory, liœci, 
piasku oraz innych zanieczyszczeñ. Dziêki stosowaniu odpadów 
z materia³ów wstêpnie przerobionych, np. poddanych procesowi 
suszenia, mo¿na unikn¹æ pewnych kosztów zwi¹zanych z produkcj¹. 
Istnieje równie¿ technologiczna mo¿liwoœæ produkcji peletów ze 
s³omy lub trzciny, mo¿na równie¿ stosowaæ dodatki pestek owoców 
oraz ³upin orzechów. 

Surowce s¹ prasowane pod wysokim ciœnieniem bez u¿ycia ¿adnych 
dodatków. Pelety maj¹ œrednicê od 4 do 10 mm, d³ugoœæ 10-25 mm, 

3wilgotnoœæ nie wiêksz¹ ni¿ 10%, gêstoœæ w³aœciw¹ 1,2–1,4 t/m .  
Wartoœæ opa³owa takiego paliwa powinna wynosiæ 17,5–21 MJ/kg. 

Tab. Porównanie wartoœci 
opa³owej wybranych 
noœników energii

Pelety 17,5–21 MJ/kg
3Gaz ziemny 35 MJ/m

Wêgiel kamienny 17–29 MJ/kg

Wêgiel brunatny 7,5–21 MJ/kg

Olej opa³owy 42 MJ/kg

Gaz p³ynny (LPG) 45 MJ/kg

Drewno (wilgotnoœæ 20%) ok. 15 MJ/kg

Rodzaj paliwa Wartoœæ opa³owa

Ze wzglêdu na brak unormowañ prawnych w Polsce oraz eksport du¿ej 

czêœci produkcji na zachód, producenci peletów dostosowuj¹ swój 

wyrób do parametrów z normy niemieckiej DIN 51731 lub austriackiej 

Önorm M 7135.

Technologia produkcji peletów

Wytwarzanie granulatu jest od dawna powszechnie znane, stosowane 

m.in. w produkcji pasz dla zwierz¹t. Jednak w przypadku peletów 

technologia produkcji jest trudniejsza. Urz¹dzenia do granulacji pasz 

nie nadaj¹ siê do produkcji peletów, ze wzglêdu na wiêksze opory, 

zwi¹zane chocia¿by z wy¿szymi ciœnieniami prasowania materia³u 

oraz z wiêksz¹ twardoœci¹ prasowanego materia³u. Na rynku dostêpne 

s¹ bardzo zró¿nicowane urz¹dzenia peletyzuj¹ce. Ich moce 

przerobowe wahaj¹ siê od 50 do 10000 kg/h.

Technologia produkcji sk³ada siê z kilku etapów:

§Suszenie – o ile wilgotnoœæ surowca przekracza 10%.

§Oczyszczanie – usuniêcie materia³ów mog¹cych zaszkodziæ 

urz¹dzeniom technologicznym (np. metali, piasku) – stosowane s¹ 

magnesy i sita.

§Mielenie – ujednolicenie frakcji dostarczonych trocin, zrêbków 

i wiór.

§Granulowanie – peletyzacja – przed formowaniem do materia³u 

dostarczana jest para wodna (w iloœci 1–2%), która ogrzewa 
omateria³ do ok. 70 C, powoduj¹c uwalnianie lignin, które 

poprawiaj¹ ³¹czenie cz¹stek drewna (w urz¹dzeniach o niewielkiej 

mocy przerobowej ten proces nie wystêpuje). Tak przygotowany 

materia³ jest transportowany do prasy, gdzie jest nastêpnie 

granulowany. Granulacja polega na wciskaniu przez prasê 

materia³u w matrycê.

§Ch³odzenie – proces ch³odzenia zmniejsza temperaturê peletów do 

temperatury pokojowej. Proces ten zwiêksza ich trwa³oœæ oraz 

obni¿a pylenie podczas przechowywania i transportu.

§Usuwanie py³ów – wyprodukowane pelety trafiaj¹ na sita, gdzie 

oddziela siê najdrobniejsz¹ frakcjê, która jest poddawana 

ponownej obróbce.

Schemat 
linii produkcyjnej 
peletów

Suszenie Oczyszczanie

Zbiornik
poœredni

Mielenie Granulowanie Ch³odzenie
Zbiornik
peletów

Usuwanie
py³ów
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Pelety s¹ pakowane w worki (przewa¿nie o pojem-

noœciach 20–40 kg) lub w tzw. „big bagi”, w których 

mieœci siê ich 1000 kg. W przypadku ciep³owni 

œrednich i du¿ych mocy opa³ dostarczany jest luzem 

cysternami (wy³adunek pneumatyczny do magazynu) 

lub wywrotkami (jeœli jest mo¿liwy wy³adunek 

mechaniczny do magazynu opa³u). 

Jakoœæ wyprodukowanych peletów zale¿y od:

§zawartoœci py³ów – pomimo ¿e w procesie produk-

cyjnym py³y zosta³y usuniête, to mog³y powstaæ 

nowe, np. podczas transportu. Zawartoœæ py³ów nie 

powinna przekraczaæ 8%;

§wilgotnoœci paliwa – zawartoœæ wody w peletach nie 

powinna przekraczaæ 10%,

§trwa³oœci paliwa – zale¿y g³ównie od zawartoœci 

ligniny w surowcu, z którego zosta³y wyproduko-

wane, oraz od si³y prasowania. Wilgoæ równie¿ 

niekorzystnie wp³ywa na ich trwa³oœæ, dlatego te¿ 

magazyn peletów powinien znajdowaæ siê w su-

chym miejscu.

Technologie spalania

Tak wysoce przetworzone paliwo jak pelety, idealnie 

nadaje siê do zautomatyzowania procesu spalania. Jest 

to mo¿liwe dziêki ich dok³adnie okreœlonym parame-

trom, takim jak wilgotnoœæ, równomierne wymiary czy 

zawartoœæ py³ów. Nawet ma³e kot³y na pelety wyposa-

¿one w palniki retortowe posiadaj¹ podajniki automa-

tyczne, które w sposób ci¹g³y dostarczaj¹ paliwo do 

spalania. Dlatego te¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e stosowanie 

tego paliwa jest prawie bezobs³ugowe. W ma³ych 

kot³ach, o mocach do 100 kW, wystêpuje czêsto przy 

kotle niewielka komora zasypowa, której objêtoœæ 

pozwala na za³adowanie paliwa na kilka, a nawet 

kilkanaœcie dni. Ze wzglêdu na niewielk¹ zawartoœæ 

popio³u w peletach, równie¿ oczyszczanie popielnika 

nie jest zbyt czêste. Jednostki wiêkszych mocy maj¹ 

automatyczny (pneumatyczny lub mechaniczny) 

sposób podawania paliwa z magazynu. Równie¿ odpo-

pielanie przebiega automatycznie. W tym przypadku 

czynnoœci obs³ugowe ograniczaj¹ siê do dostarczenia 

paliwa do magazynu oraz nadzorowania pracy 

wszystkich urz¹dzeñ.

Ciekawym rozwi¹zaniem jest tak¿e kominek lub piecyk 

z podajnikiem na pelety. Rozwi¹zanie takie pozwala 

cieszyæ siê klimatem kominka, be¿ uci¹¿liwego rêcz-

nego dok³adania szczap drewna. Innym rozwi¹zaniem, 

mniej wygodnym od kominka z podajnikiem, jest sto-

sowanie kosza na pelety. Kosz wk³ada siê do kominka 

i zasypuje peletami. W takim przypadku sta³opalnoœæ 

jest krótka – wynosi od 2 do 6 godzin, w zale¿noœci od 

wielkoœci kosza, wk³adu kominowego oraz czynników 

atmosferycznych. 

Przebieg procesu spalania

Kolejne porcje peletów, dostarczane do kot³a, s¹ 

osuszane energi¹ pochodz¹c¹ z procesu spalania 

wczeœniej dostarczonych granulek. Ze wzglêdu na 

nisk¹ zawartoœæ wody w peletach proces ten trwa bar-

dzo krótko i z podgrzanych peletów zaczynaj¹ siê uwal-

niaæ czêœci lotne – rozpoczyna siê proces gazyfikacji. 

Temperatura konieczna do rozpoczêcia tego procesu to 
o270 C. Uwalniaj¹ce siê gazy to tlenek wêgla (CO), 

wodór (H ), metan (CH ) oraz inne wêglowodory [1]. 2 4

Je¿eli jest dostêpna wystarczaj¹ca iloœæ powietrza, gazy 

te zaczn¹ siê paliæ. Produktem spalania tlenku wêgla 

bêdzie dwutlenek wêgla, wodoru – woda, wêglowodo-

rów – dwutlenek wêgla i woda. Czêœæ peletów, która nie 

uleg³a gazyfikacji, a jest palna, ¿arz¹c siê bêdzie siê 

dopalaæ na retorcie. Pozostan¹ tylko cz¹stki niepalne, 

w wiêkszoœci zwi¹zki mineralne, które mog¹ byæ 

wykorzystywane jako nawóz.

Pelety a brykiety

Zarówno pelety, jak i brykiety s¹ paliwem wysoce 

przetworzonym, jednak ich ró¿ne wymiary determinuj¹ 

ró¿ne sposoby ich wykorzystania. Brykiety maj¹ znacz-

nie wiêksze rozmiary od peletów. W zale¿noœci od tech-

nologii produkcji (zastosowanie brykieciarki œlimako-

wej lub hydraulicznej) œrednica brykietów wynosi od 

ok. 50 mm do 70 mm, ich d³ugoœæ jest ró¿na. Pelety 

bardziej nadaj¹ siê do automatycznych podajników 

œlimakowych, w których brykiety mog¹ powodowaæ 

zaciêcie zespo³u podaj¹cego. Z tego powodu brykiety 

wykorzystywane s¹ przewa¿nie w kot³ach sta³opalnych, 

kominkach i piecach.

Rynek peletów w Polsce

W Polsce rynek odbiorców peletów dopiero siê rozwija. 

Z roku na rok zu¿ycie ich gwa³townie siê zwiêksza – 

obrazuje to wykres. Pelety s¹ alternatyw¹ dla oleju 

opa³owego, gazu LPG, gazu ziemnego  lub wêgla.  

Obecnie w kraju jest nadprodukcja peletów w stosunku 

do zapotrzebowania krajowego, dlatego wiêkszoœæ 

produkowanego paliwa jest eksportowana do krajów 

Europy Zachodniej, gdzie pelety s¹ bardzo popularnym 

paliwem. 

Przyk³ad 

Dobrym przyk³adem w zakresie wytwarzania ciep³a 

z peletów mo¿e byæ gmina Stare Juchy w województwie 

warmiñsko-mazurskim. Gmina ta przeprowadzi³a 

termomodernizacjê budynku Zespo³u Szkó³ Samorz¹-

dowych w Starych Juchach. W sk³ad tej termomoder-

nizacji wesz³o polepszenie w³aœciwoœci izolacyjnych 

œcian i stropów oraz wymiana okien, a tak¿e wymiana 

Ÿród³a ciep³a. W budynku tym wymieniono stare kot³y 

wêglowe na  kocio³  o mocy 460 kW opalany biomas¹.  

Spalane s¹ trociny i zrêbki pochodz¹ce z prac pielêgna-

cyjnych na terenie gminy, zaœ braki tych paliw uzupe³-

niane s¹ peletami. Drug¹ inwestycj¹ tego typu przepro-

wadzon¹ na terenie wspomnianej gminy by³o wyko-

nanie termomodernizacji osiedla szeœciu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych znajduj¹cych siê na 

terenie gminy. W tym przypadku równie¿ zast¹piono 

star¹ kot³owniê wêglow¹ o mocy 1 MW, zu¿ywaj¹c¹ 

rocznie 350 ton wêgla, kot³owni¹ opalan¹ peletami. 

Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w arty-

kule Jaros³awa Franczaka „Ekologicznie to te¿ oszczêd-

nie” (GLOBEnergia 4/2009).

Grzegorz Pe³ka
GLOBEnergia

Poradnik u¿ytkownika pelet drzewnych: „Pellets@las”

A. Zuchniarz, M. Szymanek, I. Niedzió³ka, K. Dreszer, 

Charakterystyka brykietów z biomasy roœlinnej wytwo-

rzonych w wybranych rodzajach zespo³ów zagêszcza-

j¹cych, „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna” 2/2009

M. Jakubiak, W. Kordylewski, Pelety podstawowym 

biopaliwem dla energetyki, „Archiwum Spalania” 

3–4/2008

Pelety – paliwo ekologiczne, Ba³tycka Agencja 

Poszanowania Energii, Gdañsk 2008

J. Franczak, Ekologicznie to te¿ oszczêdnie, 

GLOBEnergia 4/2009

www.herz.com.pl
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BIOMASA / przegląd

ABC 
bioenergetyki
Biomasa 
to ulegające biodegradacji 
substancje pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego, 
pochodzące z produktów, 
odpadów oraz pozostałości 
z produkcji rolnej i leśnej, a także 
z przemysłu przetwarzającego 
ich produkty oraz inne części 
odpadów.

Biogaz 
gaz palny będący produktem 
fermentacji anaerobowej 
związków pochodzenia 
organicznego, oraz częściowo 
ich gnicia, powstający 
w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 
najczystsza postać alkoholu 
etylowego, uzyskiwanego 
w procesie odwadniania 
spirytusu, produkowanego 
z surowców pochodzenia 
rolniczego. Etanol powstaje 
w wyniku fermentacji skrobi lub 
fermentacji cukrów i procesów 
destylacji.

Biometanol (CH3OH) 
alkohol metylowy wytwarzany 
z biomasy roślinnej. Metanol 
otrzymuje się w wyniku suchej 
destylacji materiału roślinnego, 
a także gazu syntezowego 
uzyskiwanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 
paliwo ciekłe do silników 
z zapłonem samoczynnym 
zawierające w 100% metylowe 
(lub etylowe) estry kwasów 
tłuszczowych.

Zrębki 
ścinki drewna o długości, 
mierzonej zgodnie z kierunkiem 
włókien, od 5 do 50 mm.

Pellety 
granulat drzewny w postaci 
walców o średnicy od 5 do 
25 mm i długości do kilku 
centymetrów.

Konwersja fotochemiczna 
energia promieniowania 
słonecznego dzięki fotosyntezie 
prowadzi do powstawania 
energii wiązań chemicznych 
w procesach asymilacji. 
Proces zapewnia nieprzerwaną 
produkcję biomasy.

Czy rolnik mający niewielkie gospodarstwo rolne 
może zarobić na produkcji biomasy na  cele 
energetyczne?
Na początek trzeba sprecyzować pojęcie niewielkiego gospo-
darstwa rolnego – załóżmy,  że jest to gospodarstwo o 
powierzchni około 10 ha. Przy tak niewielkiej powierzchni 
gospodarstwa, zarówno produkcja na cele konsumpcyjne, jak 
i na cele energetyczne, nie przyniesie dużych dochodów. Gdy 
gleby są dobrych klas bonitacyjnych, rolnik może uprawiać 
rzepak, z którego zostanie wyprodukowane biopaliwo. Słoma 
zarówno rzepaku, jak i zbóż może zostać wykorzystana w lokal-
nych ciepłowniach, o ile jest takie zapotrzebowanie, lub zostać 
przetworzona na pelety bądź brykiety.  Rolnik może również 
ogrzewać dom zbożem wyprodukowanym w swoim gospo-
darstwie – dostępne są w sprzedaży kotły oraz palinki spala-
jące owies. Obecnie jednostki produkujące energię elektryczną 
oraz ciepło, na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
mogą spalać zboże o niskiej jakości. Może to być również spo-
sób zagospodarowania przez rolnika zbóż niskiej jakości. Przy 
glebach niskich klas można zastanowić się nad uprawą roślin 
energetycznych, gdyż niektóre gatunki nie mają szczególnych 
wymagań glebowych. Inną ewentualnością jest dostarcza-
nie surowców roślinnych do biogazowni, o ile taka w pobliżu 
działa i zgłasza zapotrzebowanie na surowiec. 

Oprócz wyżej wymienionych możliwości istnieje jeszcze wiele 
innych. Ogólnie można przyjąć, że odpowiedni dobór uprawy 
na cele energetyczne może przynieść dochód porównywalny, 
a w niektórych przypadkach nawet wyższy, niż z upraw na 
cele konsumpcyjne. Dodatkowym atutem przemawiającym za 
uprawami energetycznymi może być możliwość wieloletniej 
kontraktacji.

Jakie substraty nadają się do produkcji biogazu?
Biogaz może być wytwarzany z różnych rodzajów oraz typów 
substratów, np. z odpadów z produkcji rolniczej, sadowniczej, 
przetwórczej, z wyselekcjonowanych frakcji odpadów komu-
nalnych, z osadów ściekowych, z odpadów poubojowych oraz 
z zielonej masy organicznej. 

Do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych bardzo 
dobrze nadają się obornik, gnojowica, odpady zbożowe i 
paszowe, odpady z produkcji rolniczej, np. łęty ziemniaczane, 
liście buraczane, wytłoki. Znaczna większość z biogazowni rol-
niczych w Europie, oprócz wyżej wymienionych substratów, 
produkuje również rośliny specjalnie przeznaczone na wsad do 
biogazowni. Największy potencjał gazotwórczy mają zielonka 
oraz kiszonka kukurydzy, buraki, ziemniaki, trawy oraz zboża.

Biogazownia może również funkcjonować: przy ubojniach, 
gdzie za wsad służą odpady poubojowe, przy zakładach prze-
twórstwa owocowego, gorzelniach czy cukrowniach.

Najstabilniej pracują biogazownie, które mają zróżnicowane 
wsady, np. wykorzystują nawozy zwierzęce oraz kiszonki kuku-
rydzy. Dobranie odpowiednich rodzajów i proporcji substra-
tów dla fermentacji nie jest łatwe ze względu na różną wydaj-
ność produkcji biogazu, różną dynamikę zachodzenia procesu 
oraz składu uzyskanego biogazu. Wpływ na ilość biogazu oraz 
szybkość zachodzenia reakcji  ma również zawartość substan-
cji inhibitujących i toksycznych.

Grzegorz Pełka
GLOBEnergia 

Systemy rurowe
do transportu biomasy
Do wytwarzania biogazu potrzebna jest biomasa (na przykład: 
gnojowica, śmieci, rośliny wysokoenergetyczne itd.), która 
później fermentuje w fermentatorze. W celu zaopatrzenia insta-
lacji do produkcji biogazu w odpowiednie substancje REHAU 
proponuje różne systemy rurowe do transportu biomasy: 
system wysokoodpornej kanalizacji grawitacyjnej AWADUKT 
PP SN10 RAUSISTO lub system rur ciśnieniowych do kana-
lizacji RAUPROTECT PE-RC.

Zalety rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO do grawitacyjnego 
transportu biomasy: 
• niewiele połączeń dzięki długim odcinkom rur 
• niewielka waga rury dla łatwiejszego układania 
• zakres temperatur roboczych od -20OC bis +90OC 

(krótkotrwale) 
• możliwość płukania wysokociśnieniowego do 340 bar

Zalety rur ciśnieniowych do transportu biomasy RAUPROTECT 
z PE 100-RC: 
• doskonale nadają się do zastosowania w nowoczesnych 

technikach układania, takich jak wykop standardowy bez 
obsypki i podsypki oraz w bezwykopowych technikach mon-
tażu i renowacji, np. berstlining, płużenie, wiercenie, wpłuki-
wanie, relining

• odporność na obciążenia punktowe spowodowane ostrymi 
krawędziami kamieni, co w efekcie nie prowadzi do powsta-
wania rys i spękań

• nadają się do wszystkich klas podłoża
• możliwość układania bez kosztownej wymiany podłoża; nie 

trzeba dowozić materiału na podsypkę ani szukać miejsca na 
usunięte podłoże

• system jakości REHAU (RQS) oraz trwały kod Traceability 
(identyfikacja)

• pełna identyfikacja każdego ułożonego metra rurociągu
• automatyczne dokumentowanie połączeń zgrzewanych; mniej 

potencjalnych błędów niż w przypadku dokumentacji ręcznej
• wykorzystanie kodu Traceability (identyfikacja) w ramach 

nowoczesnego systemu magazynowania w zarządzaniu łań-
cuchami logistycznymi

źródło: Rehau

Pytanie do redakcji

AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO

RAUPROTECT 

z PE 100-RC

3/201052

GLOBEnergia15Akademia Viessmann



www.globenergia.pl

Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii
DWUMIESIĘCZNIK   NR 2/2011        www.globenergia.pl         CENA: 12 zł w tym 8% VAT        ISSN 1897-1288

Ekoenergia w gminie

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM energiawgminie.pl
„Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP”

11-12.04.2011, Kraków

Zamieszkać w domu z klimatem s. 60
Zerowe zużycie energii w budynkach s. 62

Systematyka pomp ciepła 
s. 12

Inwestycja z dofi nansowaniem do pomp ciepła 
s.18

Systematyk
Inwestycja z dofi 

d

Elektrownie wiatrowe a Natura 2000 s. 8
Małe elektrownie wiatrowe s. 24

Elektrownia wiatrowa krok po kroku s. 26

Kogeneracja w energetyce słonecznej 
s. 30Jaki kolektor słoneczny? 

s. 32

Wyspa pełna energii Geotermia na Islandii 
s. 40

Przegląd kotłów na biomasę 
s. 46

Biogaz – energia z przyszłością 
s. 50

Ekologicznie w Bieszczadach 
s. 52

Plany energetyczne 
w gminie 

s. 57 

Dofi nansowanie OZE Aktualne informacje 
s. 54

w

Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii

DWUMIESIĘCZNIK   NR 3/2011        www.globenergia.pl         CENA: 12 zł w tym 8% VAT        ISSN 1897-1288

Fotowoltaika w liczbach 
s. 17

                        
Wpływ warunków meteorologicznych 

na produkcję energii 
s. 22

Ekoenergia w gminie

Termalna egzotyka w Szwajcarii 
s. 13

Nowe standardy w pompach ciepła 
s. 26

Energia z powietrza 
s. 28

Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
s. 30

Rynek małych elektrowni wiatrowych 
s. 36

Pływająca turbina wiatrowa 
s. 38

Nowe i używane turbiny wiatrowe 
s. 40

Podstawy energetyki wodnej
s. 54

Prekursor ekologicznego wytwarzania energii s. 48

Biogazownie rolnicze s. 52

II FORUM OZE energiawgminie.pl s. 60 Prezent dla prenumeratorów: 

„Możliwości fi nansowania OZE za 2011 rok” – raport 65 stron

dostępny w STREFIE PRENUMERATORA na www.globenergia.pl 

ej
54

atorrówww: ó
65 sttroonn65 onntrosts

enerrgigiaa.ppl 

Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii
DWUMIESIĘCZNIK   NR 1/2011        www.globenergia.pl         CENA: 12 zł w tym 8% VAT        ISSN 1897-1288

Ekoenergia w gminie

Organiczne ogniwa słoneczne 
s. 30

Myjnia wspomagana 
promieniami słonecznymi 

s. 33

Organiczne ogniwa słonecz

Myjnia wspomaga
promieniami słoneczny

Bruksela o OZE s. 8

Elektrownia oceanotermiczna s. 54

       Graj w zielone! 
Certyfi katy energetyczne s. 56

Skojarzony system grzewczy s. 16

Pompa ciepła czy kolektor słoneczny? s. 20

Profesjonalny dobór pompy ciepła s. 24

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM energiawgminie.pl
„Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP”
11-12.04.2011, Kraków

Pomiary wiatru 
przy wykorzystaniu 

lidarów 
s. 38

Geotermalne podróże 
po Polsce

Geotermia Grudziądz 
s. 42

Gorąca Kalifornia – The Geysers 
s. 44

Produkcja biopaliw stałych
s. 47

Energetyczne 
wykorzystanie słomy 

s. 50

Obywatelskie 
elektrownie wiatrowe 

s. 12

Solarna Szczawnica 
s. 34

Ekologiczne 
oświetlenie ulic 

s. 52

ZAPRENUMERUJ CZASOPISMO 

DLA PRFESJONALISTÓW 

I PRAKTYKÓW  

PREZENT DLA PRENUMERATORÓW 

Dodatkowe i unikalne materiały oraz opracowania dostępne są 

po zalogowaniu w: STREFA PRENUMERATORA 

na stronie: www.globenergia.pl

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ?
Należność wystarczy wpłacić na konto:

nr konta: 05 1140 2004 0000 3002 4336 3379

tytułem: prenumerata od numeru...

Podstawą realizacji prenumeraty jest wpłata na konto.

GEOSYSTEM, Redakcja GLOB Energia
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków

JEDEN EGZEMPLARZ: 12 zł 

PRENUMERATA – 6 WYDAŃ ROCZNIE: 60 zł 

W prenumeracie jeden numer gratis! 
Zamówienia można również złożyć telefonicznie lub przez fax.

Nie pobieramy kosztów wysyłki nawet od zakupu jednego egzemplarza! 

Prenumeratę instytucjonalną można również zamawiać w oddziałach firmy Kolporter S.A.

na terenie całego kraju: www.sa.kolporter.com.pl

GLOBEnergia16Akademia Viessmann



KĘPICE 
GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Jeden z liderów Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej, gmina Kępice – zajmująca obecnie 
trzecie miejsce w Lidze Biomasy – już przygotowuje się do rozgrywek w Lidze solarnej.

Budynek przedszkola po modernizacji

BIOMASA / gmina

Realizując politykę Państwa i województwa pomorskiego w zakresie 
redukcji uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii, gmina Kępice 
podjęła szereg działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 do 
atmosfer i osiągnięcia wymiernych oszczędności ciepła i kosztów 
ogrzewania. 

Ze względu na to, że gmina ma sprzyjające warunki do produkcji bio-
masy (duża lesistość, powyżej 60% oraz powiększający się areał nie-
użytkowanych gruntów ornych) zdecydowano o realizacji projektu 
„Uciepłownienie Miasta Kępice” poprzez modernizację kotłowni 
w Kępicach i Biesowicach oraz wymianę ciepłociągów tradycyjnych 
na rury preizolowane.

Biomasa to głównie pozostałości i odpady z terenów leśnych i prze-
robu drewna. Niektóre jej formy są jednak celem, a nie efektem ubocz-
nym produkcji. Specjalnie po to, by pozyskiwać biomasę, zaczęto 
w gminie uprawiać wierzbę energetyczną, która charakteryzuje się 
dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi. 
Spalanie biomasy uważa się za korzystniejsze dla środowiska natu-
ralnego niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych 
pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest dużo niższa.  
Dodatkowo nie występuje tu problem utylizacji popiołu, jako że two-
rzy on wartościowy nawóz.

Gmina Kępice położona jest na terenie województwa pomorskiego, 
w południowo-zachodniej części powiatu słupskiego. Liczy 9546  
mieszkańców, a w strukturze użytkowania gruntów dominują lasy 
(ponad 60% powierzchni).

Gospodarka gminy ma charakter wielofunkcyjny z przewagą rolni-
ctwa i gospodarki leśnej. Wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobra-
zowe obszaru sprawiają, że spore znaczenie dla gminy ma również 
turystyka i rekreacja.

Każda gmina stoi przed problemem zmniejszenia tempa zużywania 
paliw kopalnych i koniecznością produkcji czystej energii z odnawial-
nych źródeł energii.

Program zapewniający dostarczenie energii cieplnej odbiorcom na 
terenie miasta Kępice zakłada zastąpienie mniejszych kotłowni – 
jedną centralną i ekologiczną. Paliwem w niej stosowanym są przy-
jazne środowisku trociny, zrębki i odpady drzewne.

Zaopatrzenie w odpowiednie ilości tego surowca jest konieczne w celu 
zapewnienia ciągłości pracy kotłowni. W gminie Kępice odbywa się to 
w trzech kierunkach:

• wykorzystanie surowca odpadowego, jakim są trociny, wióry, kora 
z okolicznych zakładów zajmujących się przerobem i obróbką 
drewna,

• wykorzystanie drobnicy leśnej i odpadów pozrębowych z okolicz-
nych lasów,

• uprawa wierzby energetycznej na zrębki.

Realizacja systemu zaopatrzenia jest możliwa dzięki współpracy 
Gminy z Administracją Lasów Państwowych. Współpraca ta 
pozwoliła wykorzystać odpady pozrębowe, które od lat rozdrabniano 
na gruncie i pozostawiano w lesie. Gmina nawiązała współpracę 
z Energetyką Zawodową zagospodarowując wycięte pod liniami 
energetycznymi drzewa i podrosty. Współpracując z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich i Powiatowych zrębkuje wycinane podro-
sty z pasów przydrożnych.

Biomasa uzyskiwana jest także z drewna wierzby sadzonej na planta-
cjach. Wierzba sadzona według określonych zasad na gorszych, nie-
wykorzystanych glebach po osiągnięciu optymalnego wzrostu zosta-
nie wycięta i rozdrobniona rębakiem na zrębki. Cykl ten powinien być 
ciągły, jedne plantacje są zakładane, inne w fazie wzrostu i pielęgna-
cji, a jeszcze inne wycinane. Zapewnia to ciągłość dostępu do źródła 
paliwa dla kotłowni. Ponieważ odbiór tego surowca odbywałby się 
w terminach nie zawsze zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem 
przez kotłownię, niezbędny jest odpowiedni plac i magazyn służące 
do przechowywania zapasów zrębków i trocin.

W ramach programu „JOULE – THERME” przygotowano opracowa-
nie technologiczne i finansowe pt. „Zachowanie energii rozwój tech-
nologii spalania drewna w Polsce – wprowadzenie instalacji kotło-
wych w sześciu miastach i gminach byłego województwa słupskiego”. 
Pomysł utylizacji ogromnych zasobów leśnych podała Ewa Chantre 
z francuskiej firmy „ECO–POLOGNE, która zorganizowała wyjazd 
przedstawicieli gmin woj. słupskiego i gdańskiego oraz leśników do 
Francji, gdzie zaprezentowano kilka kotłowni na biomasę.

Firma SPEC IMBER opracowała projekt pod nazwą „Modernizacja cie-
płowni w Kępicach”, przedstawiający założenia technologiczne i eko-
nomiczne projektu, powstał również projekt budowy „Aspekt techno-
logiczny kotłowni opalanej drewnem”.

Aby projekt mógł zostać zrealizowany, zaistniała potrzeba uzyska-
nia dofinansowania. Skorzystano z dotacji z EkoFunduszu i kredytów 
z NFOŚiGW, WFOŚiGW i BOŚ.
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OPIS PROJEKTU
Pierwsze na Pomorzu Gdańskim ciepłownie na bio-
masę w Kępicach (2001) i Biesowicach (2004) 
powstały jako kontynuacja polityki zrównoważonego 
rozwoju miasta i gminy Kępice.

Zadanie zostało przeprowadzone w ramach wielolet-
niej inwestycji „Uciepłownienie Miasta Kępice” i obej-
mowało prace wykonane w dwóch etapach:

• wymiana ciepłociągów tradycyjnych na rury pre-
izolowane i modernizacja kotłowni w Kępicach 
(1994–2001), 

• modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej c.o. 
i c.w.u. do poszczególnych budynków oraz moder-
nizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą 
w Biesowicach (2004–2005). 

Na pierwszym etapie realizacji projektu wymieniono 
4752 mb (dodatkowo w roku 2004-1492 mb) tradycyj-
nych ciepłociągów zastąpiono nowoczesnymi rurami 
preizolowanymi. W kotłowni miejskiej w Kępicach 
wymieniono 7 kotłów ręcznie sterowanych typu Rumia 
opalanych węglem grubym, posiadających spraw-
ność 40%  na dwa kotły francuskie Comte R o mocy 
4 MW o sprawności 83%. Paliwo stosowane w tych 
kotłach to biomasa drzewna (zrębki, trociny, wióry), 
a ich zużycie to 4613 m3/rok. Ponadto zlikwidowano 
na terenie miasta Kępice 13 lokalnych kotłowni opala-
nych węglem grubym o łącznej mocy 7 MW.

Załadunek paliwa do silosa obsługuje spychołado-
warka. Układ podawania paliwa jest bezobsługowy 
(podajnikami taśmowymi na wahadłowy, dalej prze-
miennie do obu kotłów). Kotły pracują w systemie sta-
łotemperaturowym. Temperatura ustalana jest auto-
matycznie przez regulator pogodowy.

W kolejnym etapie realizacji projektu 1446 mb tra-
dycyjnych ciepłociągów zastąpiono nowoczesnymi 
rurami preizolowanymi. Zmodernizowano osied-
lową kotłownię w Biesowicach, na ekologiczną kot-
łownię opalaną biomasą drzewną, w tym wymieniono 
trzy kotły wodne na węgiel drzewny o mocy 1,181 kW 
i sprawności 40% na dwa kotły typu HDG Compact 
200 kW i jeden HDG Bawaria 200 kW. Po moderniza-
cji kotłownia posiada sprawność 85% i zainstalowaną 
moc 600 kW. Dwa kotły posiadają bezobsługowy 
układ podawania paliwa (podajnikami ślimakowymi), 
trzeci kocioł obsługiwany jest ręcznie. Kotły pracują 
w systemie stałotemperaturowym. Temperatura jest 
ustalana automatycznie przez regulator pogodowy.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Gmina zyskała wiele korzyści w wyniku realiza-
cji projektu. Utworzono ok. 35 nowych miejsc pracy 
w związku z produkcją biomasy dla kotłowni. Grupę 
korzyści, bardzo ważnych dla środowiska naturalnego, 
stanowią efekty ekologiczne związane głównie z obni-
żaniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zmniej-
szeniem zrzutu ścieków. Przybliżony efekt ekologiczny 
związany jest z:
– niemalże zerową emisją gazów cieplarnianych,
– niską zawartością siarki, dzięki czemu zmniejsza się 
ilość kwaśnych deszczy.
Wymierne korzyści ekonomiczne, związane ze zmniej-
szeniem zużycia nieodnawialnych źródeł energii 
(w tym przypadku węgla), przedstawiono poniżej. 

Gmina Kępice realizując politykę zrównoważonego 
rozwoju nie poprzestaje na przedstawionym projek-
cie. Stale poszukuje nowych możliwości pozyskiwa-
nia energii z odnawialnych źródeł. Na terenie gminy 
wybudowano 4 elektrownie wodne:

– elektrownia Biesowice na rzece Wieprzy,

– elektrownia Ciecholub na rzece Studnica.

– elektrownia Kępka na rzece Wieprzy,

– elektrownia Kępice na rzece Wieprzy.

Właścicielem małych elektrowni wodnych jest 
Energetyka Wodna sp. z o.o. w Słupsku.

Rozpoczęto także realizację projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków edukacyjnych i uży-
teczności publicznej w Gminie Kępice”, która zosta-
nie zakończona w 2013 r. Zadanie dotyczy budyn-
ków Szkoły Podstawowej w Kępicach, Zespołu Szkół 
w Biesowicach, budynku przedszkola i budynku 
Urzędu Miejskiego w Kępicach. Zakończono już 
pierwszy etap projektu – termomodernizację przed-
szkola (w tym: termo-modernizacja dachu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie 
ścian, wymiana centralnego ogrzewania). 

Realizacja projektu pozwala na zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię w największych obiektach eduka-
cyjnych gminy Kępice oraz budynku Urzędu Miejskiego 
w Kępicach. W rezultacie wykonanych prac nastąpi 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budyn-
kach oświatowych o 2872 GJ/rok i budynku UM o 485 
GJ/rok, co odpowiada 932 MWh/rok. Spowoduje to 
oszczędności w zużyciu paliwa o 130 Mg rocznie 
w postaci trocin i zrębków oraz 35 m3 gazu. Istotna jest 
także znacząca poprawa komfortu cieplnego w obiek-
tach edukacyjnych, co wpływa na poprawę jakości 
pracy nauczycieli i obsługi oraz na poprawę warun-
ków nauki uczniów i przedszkolaków, a w przypadku 
UM na poprawę warunków pracy 35 urzędników oraz 
petentów korzystających z usług Urzędu.

Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa skutkuje 
zmniejszeniem emisji substancji szkodliwych do 
środowiska.

Redukcja ta w Mg/rok wyniesie:

Pyły ogólne – 0,260

SO2              – 0,130

NOx             – 0,130

CO               – 0,520

CO2              – 0,070

Fakt ten wpłynie na poprawę jakości środowiska, 
czego konsekwencją będzie wzrost atrakcyjności 
osiedleńczej, turystycznej i gospodarczej gminy.

W gminie Kępice istnieje również możliwość wykorzy-
stania energii słonecznej. Ekonomicznie uzasadnione 
wydaje się okresowe wykorzystanie energii Słońca 
do klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytko-
wej w sezonie letnim. Obecnie trwają uzgodnienia na 
temat nowego projektu pn. „Słońce w każdym domu”, 
realizowanego przez partnerów: Gminę Kępice ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Kępice oraz Gminę 
Trzebielino i Stowarzyszenie „Przełom”. Projekt będzie 
realizowany dla budynków prywatnych i części budyn-
ków użyteczności publicznej.

Podjęte działania zmierzają do zminimalizowania nega-
tywnego wpływu na środowisko i zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń. W 2004 roku gmina została laureatem 
konkursu „Gmina Przyjazna Środowisku”.

   

Marian Wolański 
dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Kępice

Andrzej Gwoździak
inspektor Urzędu Miejskiego Kępice

Po zakończeniu I etapu projektu – kotłownia w miejscowości Kępice

Rodzaj kosztu Przed modernizacją Po modernizacji

Paliwo 528,751 zł/rok 366.474 zł/rok

Opłaty środowiskowe 21,765 zł/rok 5,199 zł/rok

                   
 koszt produkcji ciepła obniżono o ok. 90 zł/rok/os.

Po zakończeniu II etapu projektu – kotłownia w miejscowości Biesowice

Rodzaj kosztu Przed modernizacją Po modernizacji

Paliwo 99.933 zł/rok 41.000 zł/rok

Opłaty środowiskowe 4.023 zł/rok 850 zł/rok

koszt produkcji ciepła obniżono o ok. 10 zł za 1GJ

BIOMASA / gmina

Kotłownia w Biesowicach przed modernizacją.

Kotłownia w Biesowicach po modernizacji.
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BIOMASA / przegląd

ABC 

bioenergetyki

Biomasa 

to ulegające biodegradacji sub-

stancje pochodzenia roślinnego 

lub zwierzęcego, pochodzące 

z produktów, odpadów oraz 

pozostałości z produkcji rol-

nej i leśnej, a także z przemysłu 

przetwarzającego ich produkty 

oraz inne części odpadów.

Biogaz 

gaz palny będący produk-

tem fermentacji anaerobo-

wej związków pochodzenia 

organicznego, oraz częś-

ciowo ich gnicia, powstający 

w biogazowni.

Bioetanol (C
2
H

5
OH) 

najczystsza postać alkoholu 

etylowego, uzyskiwanego 

w procesie odwadniania spiry-

tusu, produkowanego z surow-

ców pochodzenia rolniczego. 

Etanol powstaje w wyniku fer-

mentacji skrobi lub fermentacji 

cukrów i procesów destylacji.

Biometanol (CH
3
OH) 

alkohol metylowy wytwarzany 

z biomasy roślinnej. Metanol 

otrzymuje się w wyniku suchej 

destylacji materiału roślinnego, 

a także gazu syntezowego uzy-

skiwanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciekłe do silników 

z zapłonem samoczynnym 

zawierające w 100% metylowe 

(lub etylowe) estry kwasów 

tłuszczowych.

Zrębki 

ścinki drewna o długości, mie-

rzonej zgodnie z kierunkiem 

włókien, od 5 do 50 mm.

Pelety 

granulat drzewny w postaci 

walców o średnicy od 5 do 

25 mm i długości do kilku 

centymetrów.

Pytanie do redakcji

Czy słoma jest dobrym surowcem energetycznym 

na potrzeby domu lub gospodarstwa rolnego?

Słoma jest surowcem, który można na wiele sposobów prze-

tworzyć na energię. Począwszy od jej zgazowania, poprzez 

bezpośrednie spalanie aż do spalania słomy przetworzonej.

Na potrzeby domu lub małego gospodarstwa rolnego naj-

bardziej praktyczne wydaje się spalanie peletów lub brykie-

tów ze słomy. W przypadku tych pierwszych będzie można 

bez problemu zautomatyzować proces spalania, co spowo-

duje bardziej komfortowe użytkowanie. Gama kotłów spala-

jących pelety lub brykiety jest bardzo duża, a moce zaczynają 

się już od kilku kilowatów. Niestety nie każde gospodarstwo 

domowe może sobie pozwolić na produkcję peletów lub bry-

kietów na własne potrzeby. Pozostaje zatem zakup paliwa.

Coraz popularniejsze staje się również spalanie słomy 

w balotach. Niestety tutaj trzeba się liczyć z załadunkiem 

beli co jakiś czas do kotła. Moce kotłów wsadowych na 

słomę zaczynają się od około 30 kW, więc trochę za dużo jak 

na niewielki domek jednorodzinny. Inaczej jest w przypadku 

ogrzewania dużego domu czy też pomieszczeń gospodar-

czych. Posiadając swój surowiec, wyprodukowanie ciepła 

jest bardzo tanie.

Spalanie słomy w postaci balotów lub sieczki w sposób 

ciągły jest raczej zarezerwowane dla większych mocy niż 

potrzebne w gospodarstwie rolnym. Takie kotły mogą pra-

cować w lokalnych ciepłowniach.

Grzegorz Pełka

Redakcja GLOBEnergia

Nowoczesna 

biogazownia firmy

Viessmann w Allendorf

Fabryka powstaje pomiędzy Międzynarodowym Centrum 

Dystrybucji firmy Viessmann a lotniskiem. Przewidywany 

koszt budowy to 2 500,000 euro. Uruchomienie instalacji 

zaplanowano na wiosnę 2010 roku.

Fabryka należąca do spółki BIOFerm Sp. z o.o., będącej częś-

cią koncernu Viessmann, pracować będzie na zasadzie fer-

mentacji odpadów stałych. W procesie tym, jako substraty, 

będą służyły zielone odpady z gospodarki rolnej. Rocznie, 

z 4500 ton substratu, produkowanych będzie 1,2 miliona 

kWh. Do przekształcenia energii wstępnej biogazu posłużą 

bloki kogeneracyjne Vitobloc, będące elektrownią biolo-

giczną, z wydajnością 190 kW mocy elektrycznej i 238 kW 

mocy termicznej.

Produkcja biogazu sterowana jest 

w pełni automatycznie 

Biomasa zostaje zmieszana z bakteriami w czterech komo-

rach fermentacyjnych, gdzie poddawana jest fermentacji, 

bez dopływu powietrza. Produkcja, oprócz procesów zała-

dunku i rozładunku, odbywa się w pełni automatycznie. 

Roztwór bakterii, potrzebny do procesu fermentacji, znaj-

duje się w obwodzie zamkniętym. Powstający gaz jest ode-

ssany w taki sposób, aby uchronić mieszkańców przed nie-

przyjemnym zapachem. 

Wykorzystanie masy biologicznej jako 

część projektu „Efektywność Plus“

Budując fabrykę biogazu w Allendorfie, firma Viessmann 

podkreśla zarówno swój ścisły związek z główną siedzibą, jak 

również swoją strategię wzmożonego wykorzystania odna-

wialnych nośników energii w ramach projektu „Efektywność 

Plus“. Dzięki niemu do 2010 roku zużycie kopalnych surow-

ców energetycznych zostanie zmniejszone o 40%, a emisja 

dwutlenku węgla o 30%. Nowoczesna biogazownia przy-

czyni się tym samym do zmniejszenia emisji dwutlenku 

węgla o 500 ton rocznie. 

Zastosowane bloki kogeneracyjne Vitobloc 200 (BHKW) 

są kompaktowymi jednostkami, wytwarzającymi energię, 

które decentralnie, w miejscu odbioru, dostarczają ciepło 

i prąd przy sprawności całkowitej wynoszącej około 90%. 

W porównaniu z oddzielnym zasilaniem w energię z elek-

trowni kondensacyjnej i ciepła z kotła grzewczego uzyskuje 

się oszczędność energii pierwotnej znacznie powyżej 30%.

źródło: Viessmann
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Zasady prawidłowej certyfikacji zawarto w zbio-

rze wytycznych, które mają objaśniać, w jaki spo-

sób należy wdrażać przepisy wchodzącej w życie już 

w grudniu 2010 roku dyrektywy w sprawie odna-

wialnych źródeł energii. Günther Oettinger, komi-

sarz UE ds. energii, zapowiada: „W nadchodzących 

latach biopaliwa będą najpoważniejszą alterna-

tywą dla benzyny i ropy stosowanych w transporcie, 

odpowiadających za ponad 20% całkowitej emi-

sji gazów cieplarnianych w skali Unii Europejskiej. 

Niezbędne jest zachowanie zasad zrównoważo-

nego rozwoju przy produkcji i stosowaniu biopa-

liw. Zaproponowany przez nas system certyfika-

cji przewiduje najbardziej rygorystyczne normy na 

świecie. Ma to zapewnić spełnianie przez biopaliwa 

najwyższych standardów w sferze ochrony środowi-

ska. Jego korzystny wpływ nie zatrzyma się na gra-

nicach Unii, ponieważ zasady te mają obowiązywać 

również w przypadku biopaliw importowanych”.

Na przyjęty dziś przez Komisję pakiet składają się 

dwa komunikaty oraz decyzja mające ułatwić pań-

stwom członkowskim i przedsiębiorstwom zainte-

resowanej branży wdrażanie dyrektywy w sprawie 

odnawialnych źródeł energii:

• Świadectwa biopaliw pochodzących ze 

zrównoważonej produkcji: Komisja kieruje 

do całej branży paliwowej, rządów i organiza-

cji pozarządowych apel o wprowadzanie dobro-

wolnych systemów certyfikowania biopaliw pod 

kątem zrównoważonego rozwoju – objaśniając 

jednocześnie normy, jakie muszą one spełniać, 

jeśli mają uzyskać zatwierdzenie na szczeblu unij-

nym. Jednym z głównych kryteriów jest wymóg 

wyznaczenia niezależnych kontrolerów, którzy 

mogliby nadzorować cały łańcuch produkcyjny 

– od rolnika i młyna poprzez wszystkich pośred-

ników aż do hurtownika paliwa, który dostar-

cza swój towar na stację benzynową. Komunikat 

określa normy, wedle których należy zapewnić 

wiarygodność takiego systemu kontroli i jego 

odporność na korupcję. 

• Ochrona dziewiczej przyrody: komuni-

kat wyjaśnia, że biopaliw nie wolno wytwarzać 

z surowców pochodzących z lasów tropikalnych 

ani z terenów świeżo wylesionych, odwodnio-

nych torfowisk, mokradeł ani obszarów o wyso-

kiej różnorodności biologicznej, dostarczając 

jednocześnie narzędzi oceny spełnienia takich 

warunków. Nie pozostawia żadnych wątpliwości, 

że na przykład przekształcenie lasu w plantację 

palmy olejowej jest absolutnie sprzeczne z kryte-

riami zrównoważonego rozwoju.

• Wspieranie wyłącznie biopaliw przyno-

szących realne oszczędności emisji gazów 

cieplarnianych: w komunikacie Komisja raz 

jeszcze apeluje do państw członkowskich o speł-

nianie wiążących je docelowych poziomów ener-

gii ze źródeł odnawialnych, podkreślając, że 

w realizacji krajowych celów należy uwzględniać 

jedynie biopaliwa o wysokim wskaźniku redukcji 

emisji gazów cieplarnianych, i podając wzory do 

wyliczania ich wartości. Biopaliwa muszą zapew-

niać redukcję emisji gazów cieplarnianych przy-

najmniej o 35% w stosunku do paliw kopalnych. 

Wskaźnik ten wzrośnie do 50% od roku 2017, 

a w roku 2018 nawet do 60% – w odniesieniu do 

biopaliw pochodzących z nowych roślin.

Szerszy kontekst

Na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źró-

deł energii z 2009 roku ustalono 20-procen-

towy docelowy udział energii ze źródeł odnawial-

nych w stosunku do całkowitego zużycia energii, 

który ma zostać osiągnięty do 2020 roku. Próg ten 

został przeliczony na wiążące cele krajowe dla każ-

dego z państw członkowskich. Każde państwo musi 

zrealizować swój własny cel, wyrażony w pozio-

mie udziału energii odnawialnej w całkowitym 

zużyciu energii. Ponadto, w odniesieniu do sek-

tora transportu, wszystkie państwa członkowskie 

zobowiązane są do osiągnięcia jednego poziomu 

10% udziału energii ze źródeł odnawialnych. 

Do źródeł odnawialnych zalicza się: biomasę stałą, 

wiatr, energię słoneczną i wodną oraz biopaliwa.  

Jeśli chodzi o realizację celów wytyczonych w dyrek-

tywie, uznane mogą być wyłącznie biopaliwa speł-

niające unijne kryteria zrównoważonego rozwoju. 

Literatura: 

1) Komunikat w sprawie dobrowolnych systemów i warto-

ści standardowych w systemie kryteriów zrównoważo-

nego rozwoju dla biopaliw i biopłynów UE, Komunikat 

w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu 

kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopły-

nów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesie-

niu do biopaliw, Decyzja Komisji zawierająca wytyczne 

dotyczące obliczania zasobów węgla w ziemi.

2) Dyrektywa 2009/28 z dnia 23 kwietnia 2009 roku 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych.

3) Krajowe cele ogólne w zakresie udziału energii ze źró-

deł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 

w 2020 roku (załącznik I do dyrektywy 2009/28 o odna-

wialnych źródłach energii).

Bruksela, 10 czerwca 2010 r.

Komisja Europejska 

Przedstawicielstwo w Polsce

Nowy system 

certyfikowania biopaliw
Komisja Europejska postanowiła zachęcić przemysł, władze państwowe i organizacje 

pozarządowe do ustanawiania nowych systemów certyfikowania wszelkiego rodzaju 

biopaliw, w tym także pochodzących spoza UE. Określono warunki, na jakich systemy 

te będą uznawane przez Komisję. Ma to umożliwić wprowadzenie w życie obowiązują-

cych w UE wymogów, wedle których biopaliwa nie mogą być pozyskiwane z roślin ros-

nących w lasach, na bagnach i obszarach ochrony przyrody, a ich stosowanie powinno 

przynieść znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych.
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BIOMASA / przegląd

ABC 
bioenergetyki

Biomasa 

to ulegające biodegradacji sub-
stancje pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, pochodzące 
z produktów, odpadów oraz 
pozostałości z produkcji rol-
nej i leśnej, a także z przemysłu 
przetwarzającego ich produkty 
oraz inne części odpadów.

Biogaz 

gaz palny będący produk-
tem fermentacji anaerobo-
wej związków pochodzenia 
organicznego, oraz częś-
ciowo ich gnicia, powstający 
w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 

najczystsza postać alkoholu 
etylowego, uzyskiwanego 
w procesie odwadniania spiry-
tusu, produkowanego z surow-
ców pochodzenia rolniczego. 
Etanol powstaje w wyniku fer-
mentacji skrobi lub fermentacji 
cukrów i procesów destylacji.

Biometanol (CH3OH) 

alkohol metylowy wytwarzany 
z biomasy roślinnej. Metanol 
otrzymuje się w wyniku suchej 
destylacji materiału roślinnego, 
a także gazu syntezowego uzy-
skiwanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciekłe do silników 
z zapłonem samoczynnym 
zawierające w 100% metylowe 
(lub etylowe) estry kwasów 
tłuszczowych.

Zrębki 

ścinki drewna o długości, mie-
rzonej zgodnie z kierunkiem 
włókien, od 5 do 50 mm.

Pelety 

granulat drzewny w postaci 
walców o średnicy od 5 do 
25 mm i długości do kilku 
centymetrów.

Pytanie do redakcji
Na czym polega proces brykietowania biomasy?

Brykietowanie materiałów roślinnych ma na celu nadanie 
im ściśle określonych cech fizycznych (kształtu, masy, gęsto-
ści, wytrzymałości itp.). Technologia zagęszczania biomasy 
wymaga, aby brykietowane materiały miały niską wilgot-
ność (do 20%) oraz ujednolicony skład ziarnowy. Przed bry-
kietowaniem należy wykonać szereg procesów mających 
na celu odpowiednie rozdrobnienie surowca oraz, w razie 
potrzeby, jego dosuszenie. Proces brykietowania jest prze-
prowadzany na urządzeniach zwanych brykieciarkami. Do 
produkcji brykietów z biomasy najczęściej stosowane są bry-
kieciarki tłokowo-mechaniczne, brykieciarki hydrauliczne 
i brykieciarki ślimakowe.

Wytworzone brykiety charakteryzują się wieloma zaletami 
w porównaniu z paliwami w ich pierwotnej postaci. Do naj-
ważniejszych można zaliczyć:
• zmniejszenie objętości magazynowanego i transporto-

wanego paliwa
• zachowanie większej czystości podczas różnych operacji 

z surowcem
• zminimalizowanie zagrożeń spowodowanych pożarem
• ujednolicenie parametryczne paliwa
• możliwość spalania w tradycyjnych kotłach grzewczych

Grzegorz Pełka
Redakcja GLOBEnergia

W Nacławiu (woj. zachodniopomorskie) odbył się uro-
czysty rozruch piątej już biogazowni rolniczej Poldanoru. 
W uroczystości udział wzięli m.in. Hans Michael Kofoed-
Hansen – Ambasador Królestwa Danii oraz przedstawiciele 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Nowo uruchomiona biogazownia w Nacławiu jest piątą 
inwestycją tej spółki. Pierwsza biogazownia Poldanoru 
została wybudowana w 2005 r. w Pawłówku, następne 
w 2008 r. w Płaszczycy i Kujankach oraz w Koczale w 2009 r. 
Wszystkie dotychczasowe biogazownie znajdują się na tere-
nie województwa pomorskiego. Biogazownia w Nacławiu 
jest pierwszą tego typu inwestycją w województwie 
zachodniopomorskim. 

Biogazownia rolnicza w Nacławiu służy do produkcji biogazu 
i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Surowcem 
energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymie-
szane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukury-
dzianą, gliceryną oraz odpadami produkcji roślinnej. Rodzaj 
i ilość stosowanych substratów są codziennie kontrolo-
wane, co pozwala uzyskać największą wydajność instala-
cji i zapewnia pełny rozkład podczas fermentacji. Produkcja 
biogazu oparta jest na fermentacji mezofilnej, czyli takiej, 
która przeprowadzana jest w temperaturze 30–37°C, trwa-
jącej ok. 20 dni w zamkniętych komorach fermentacyjnych, 
z których ujmowany jest biogaz. Mimo konieczności pod-
grzewania komory fermentacyjnej, fermentacja mezofilna 
posiada dodatni bilans energii. Powstały w procesie fer-
mentacji biogaz daje w efekcie energię elektryczną i cieplną. 
Wyprodukowana energia elektryczna jest częściowo (5–10%) 
wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni 
i pobliskiej fermy trzody chlewnej (10–15%). Pozostała część 
(75–85%) jest sprzedawana do sieci. Uzyskiwana ener-
gia cieplna służy do procesów technologicznych biogazowni 
oraz będzie zużywana przez odbiorców zewnętrznych. Koszty 
budowy biogazowi wyniósł 6,5 mln PLN.

W skład biogazowni wchodzą następujące obiekty:
• plac na komponenty z dozownikiem 

o łącznej powierzchni 288 m2 
• zbiornik na komponenty nr 1 o pojemności 32 m3 
• zbiornik na komponenty nr 2 o pojemności 32 m3 
• zbiornik wstępny o pojemności 1000 m3 
• zbiornik fermentacyjny o pojemności 1250 m3 
• zbiornik pofermentacyjny o pojemności 2000 m3 
• budynek techniczny 
• wiata techniczna ze zbiornikiem mieszania 
• moduł kogeneracyjny o mocy 625kWe i 680 kWt 
• kocioł grzewczy o mocy 690 kW 
• chłodnica awaryjna 
• dwukomorowy zbiornik na gnojowicę 

przefermentowaną 2 x 10 000 m3 
Roczny wsad do biogazowni wynosi:
• wsad gnojowicy ok. 20 000 ton
• wsad kiszonki kukurydzianej ok. 13 800 ton
• wsad gliceryny ok. 4700 ton (opcja)
Roczna produkcja biogazowni:
• biogaz – ok. 2300 000 m3

• energia elektryczna – ok. 5300 000 kWh
• energia cieplna – ok. 5900 000 kWh 
• Zainstalowana moc elektryczna – 625 kW
• Zainstalowana moc cieplna – 686 kW

Kwestie związane z budową biogazowni rolniczych jako źró-
deł energii odnawialnej są traktowane priorytetowo zarówno 
w polityce Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Działalność zakła-
dów produkujących czystą energię jest przyjazna środowi-
sku, gdyż przyczynia się do redukcji efektu cieplarnianego 
oraz pozwala na zdywersyfikowanie źródeł zaopatrzenia 
w energię, zmniejszając przy tym konieczność wykorzysty-
wania nieodnawialnych źródeł energetycznych.

źródło: Poldanor S.A.    

Budowa biogazowni zakończona
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W rzeczywistości wszystkich nieużytkowanych 
gruntów w Polsce jest ponad 1 milion ha, lecz 
grunty nieutrzymywane w dobrej kulturze rol-
nej będą potrzebować większych nakładów pracy 
w celu przywrócenia ich do produkcji rolniczej. 
Grunty te, niekiedy w jakiś sposób zdegradowane, 
nadają się do zagospodarowania na cele produk-
cji roślin energetycznych. I tutaj istnieje wiele moż-
liwości. Począwszy od produkcji zbóż na cele ener-
getyczne poprzez rośliny okopowe, rośliny trawiaste 
oraz krzewiaste o dużych przyrostach, aż po planta-
cje drzew szybko rosnących.

Najmniej kłopotów rolnikom sprawi na pewno pro-
dukcja zbóż oraz roślin okopowych, gdyż mają już 
rozpoznane technologie uprawy i zbioru tych roślin 
oraz dysponują odpowiednimi maszynami. Warto 
jednak zwrócić uwagę na rośliny o dużych przy-
rostach rocznych. Można do nich zaliczyć wierzbę 
energetyczną z gatunku Salix viminalis, miskantusa 
olbrzymiego oraz cukrowego, topinambura, śla-
zowca pensylwańskiego oraz mniej rozpowszech-
nione - mozgę trzcinowatą, spartinę preriową czy 
palczatkę Gerarda.

Wierzba energetyczna

Wierzba energetyczna (Salix viminalis) największą 
popularność zdobyła głównie w krajach skandynaw-
skich. Technologia uprawy jest podobna do tej, jakiej 
się poddaje wierzbę wiciową – wikliny, i m.in. tym 
można tłumaczyć spore zainteresowanie uprawą 
wierzby na cele energetyczne. Przygotowując się 
do założenia plantacji, najważniejszy jest właściwy 
wybór stanowiska pod uprawę. Jakość gleby nie ma 
większego znaczenia – wierzba może być uprawiana 
również na glebach słabych. Bardzo ważna jest kwa-
sowość gleby. Najlepsze są gleby nieznacznie kwaś-
nie – pH 5,5-6,5, choć wierzba toleruje odczyn gle-
bowy w przedziale 4,5-7,6 (Gajewski, 2007).

Wierzba jest rośliną wodolubną, jednak stanowi-
sko, na którym będzie uprawiana, nie może być 
stale zabagnione. Dlatego też najlepsze są miejsca 
o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie okre-
sowo mogą występować podtopienia terenu, nie 
dłużej jednak niż trzy tygodnie.

Ze względu na to, że wierzba jest rośliną wielolet-
nią, przed założeniem plantacji należy przeprowa-
dzić odchwaszczanie oraz dostosowanie kwasowo-

ści i poziomu składników pokarmowych do potrzeb 
wierzby. Zabieg odchwaszczania należy rozpocząć 
latem lub jesienią w roku poprzedzającym sadzenie. 

Sadzenie wierzby najczęściej ma miejsce wiosną, 
jednak istnieje również możliwość nasadzeń jesien-
nych - ich termin jest uzależniony od warunków 
pogodowych. Jeżeli wierzba ma być nasadzona na 
nieużytku, niezbędne będzie usunięcie samosie-
jek krzewów i drzew. Jesienią przed rokiem poprze-
dzającym nasadzenie należy wykonać głęboką orkę 
zimową. 

Sadzonki, czyli tzw. zrzezy, powinny mieć długość 
20-25 cm, grubość 7-15 cm, powinny pochodzić 
z pędów jedno- lub dwuletnich. Przed nasadzeniem 
powinny być moczone minimum przez 48 godzin, 
ale tylko te odcinki, które będą znajdować się 
w ziemi. Ponad powierzchnią gleby powinny znaj-
dować się przynajmniej dwa uśpione pąki. Sadzenie 
może odbywać się w sposób ręczny lub mecha-
niczny. Gęstość nasadzeń waha się od 14 do 40 tys. 
sadzonek na hektar i jest uzależniona zarówno od 
techniki sadzenia, jak i od techniki zbioru. Największą 
gęstość nasadzeń stosuje się dla plantacji matecz-

Uprawa wieloletnich 
roślin energetycznych

Jednym ze sposobów na osiągnięcie wyższego wskaźnika wykorzystania OZE w energetyce jest zwiększenie wykorzystania bio-
masy na cele produkcji energii. Poprzez wykorzystywanie biomasy leśnej oraz odpadów z produkcji rolnej wydaje się to nietrudne 
do osiągnięcia, jednak zasoby tej biomasy są ograniczone. Dlatego też jedną z możliwości jest uprawa roślin przeznaczonych wyłącz-
nie na cele energetyczne. Z tym może wiązać się kolejny problem – wzrost cen żywności spowodowany np. poprzez zmniejszenie 
produkcji rolniczej na cele konsumpcyjne na rzecz celów energetycznych. Niekoniecznie ten scenariusz może się spełnić, gdyż Polska 
dysponuje znaczną powierzchnią gruntów odłogowanych. Według danych GUS w roku 2008 odłogów i ugorów utrzymywanych 
w dobrej kulturze rolnej było 462 800 ha, co stanowiło 3,8% powierzchni wszystkich gruntów ornych.
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nych, tj. takich z których zostaną pozyskane zrzezy 
na powiększenie plantacji (rys. 1). Jeśli zbiór będzie 
odbywał się mechanicznie trzeba to przewidzieć już 
na etapie sadzenia wierzby. Przykład rozplanowania 
plantacji dla zbioru mechanicznego przedstawiony 
jest na rysunku 2.

Zbiór wierzby powinno się przeprowadzać po 
zakończeniu okresu wegetacji, tj. od połowy listo-
pada do połowy marca. W przypadku pędów jed-
norocznych do zbioru mechanicznego można użyć 
kosiarek i snopowiązałek do wikliny, można również 
zebrać wierzbę kombajnem do zielonek, uzyskując 
w ten sposób zrębkę. W przypadku roślin dwu- lub 
trzyletnich zbiór mechaniczny jest możliwy tylko 
przy użyciu specjalistycznych maszyn, np. specjalnie 
przystosowanych do tego kombajnów do zielonek. 
Zbiór ręczny polega na ścinaniu pędów na wysoko-
ści 5-10 cm kosami lub piłami spalinowymi. Ścięta 
masa jest zbierana i składana.

Miskant olbrzymi

Miskant jest trawą wieloletnią, pochodzącą z Azji 
Wschodniej. Rozprzestrzenił się w obszarze klimatu 
tropikalnego, aż po umiarkowany. Miskant olbrzymi 
(Miscanthus x giganteus) jest mieszanką między-
gatunkową miskanta chińskiego i miskanta cukro-
wego. Powstały w ten sposób gatunek miskanta 
olbrzymiego jest sterylny, czyli nie wytwarza nasion 
na drodze rozmnażania generatywnego, a jedy-
nie może być rozmnażany wegetatywnie, czyli za 
pomocą podziału podziemnych kłączy lub laborato-
ryjnie (in vitro)(Majtkowski, 2007). 

Miskantus jest trawą kępową o bardzo głębo-
kim, silnym systemie korzeniowym (sięgającym 

do 2,5 m w głąb ziemi) oraz części nadziemnej 
osiągającej wysokość 2-3,5 m. Wytwarza grube, 
sztywne, wypełnione gąbczastym rdzeniem źdźbła. 
Charakteryzuje się szybkim wzrostem (szczególnie 
w upalne lata), wysokim plonem biomasy z jed-
nostki powierzchni oraz stosunkowo wysoką odpor-
nością na niskie temperatury. Jednak w pierwszym 
roku uprawiania system korzeniowy nie jest jeszcze 
mocno wykształcony i może nie przetrwać mroź-
nej zimy. Z tego powodu zaleca się okrycie karp 
np. słomą. Roślina ta najczęściej jest rozmnażana 
poprzez podział rozłogów, którego dokonuje się, 
gdy młode pędy osiągną wysokość ok. 10-15 cm. 
Wysadzenia dokonuje się od połowy maja do końca 
czerwca, gdy temperatura gleby osiągnie co naj-
mniej +10°C, ręcznie lub mechanicznie, np. sadzar-
kami do warzyw, w odstępach metrowych.

Szybki wzrost rośliny powoduje przykrycie 
powierzchni pola, hamując rozwój chwastów. 
Najkorzystniejszym okresem zbioru, ze względu na 
najniższą wilgotność części nadziemnych miskanta, 
jest luty i marzec. W tym czasie zawartość suchej 
masy w roślinach wynosi ok. 70%.

Najwyższe plony zbiera się na glebach III lub IV 
klasy bonitacyjnej, o odczynie pH od 5,5 do 7,5, 
z niskim poziomem wód gruntowych. Przeciętna 
wydajność kilkuletniej plantacji miskanta olbrzy-
miego kształtuje sie na poziomie 20 ton biomasy 
z 1 ha, przy wilgotności ok. 20% (Majtkowski, 2007). 
Niewielka wilgotność słomy miskanta pozwala na 
bezpieczne jej przechowywanie, czy to w balotach, 
czy też w postaci sieczki. To właśnie wysoka efek-
tywność wykorzystywania składników pokarmo-
wych sprawia, że miskantus ma wysoki potencjał 
plonowania. 

Zbiór biomasy można przeprowadzać jedno- lub 
dwuetapowo. Zbiór jednoetapowy jest realizowany 
za pomocą sieczkarni do kukurydzy, która ścina 
trawę na sieczkę i jednocześnie ładuje ją na przy-
czepę. Do zbioru dwuetapowego używa się kosiarki 
rotacyjnej oraz prasy zwijającej. Trawa jest koszona 
kosiarką i układana w pokos, a następnie prasowana 
prasą zwijającą do postaci balotów.

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański zwany również malwą lub 
sidą jest byliną pochodzącą z Ameryki Północnej. 
Rodzaj sidy obejmuje kilkaset gatunków roślin jed-
norocznych, wieloletnich i krzewów występują-
cych w tropikalnych i subtropikalnych strefach kuli 
ziemskiej. 

Gatunek Sida hermaphrodira jest rośliną wieloletnią, 
polikarpiczną, o corocznie zamierających pędach. 
Dzięki obecności pączków wzrostowych na korze-
niach, w strefie przyłodygowej roślina corocznie 
odrasta i zwiększa liczbę łodyg, od jednej w pierw-
szym roku do 20-30 w czwartym i w następnych 
latach. Ich grubość dochodzi do 30 mm. W dol-
nej części mogą być częściowo puste. Jest to roślina 
owadopylna, chętnie oblatywana przez pszczoły. 
Kwitnie przez ponad sześć tygodni.

Wymagania glebowe ślazowca pensylwańskiego 
są niewielkie. Dobrze rośnie na wszystkich glebach, 
o ile są dostatecznie wilgotne. Głęboki system korze-
niowy zapewnia dużą odporność na okresowe nie-
dobory opadów. Na żyźniejszych glebach ślazowiec 
wyrasta nawet do 4 m wysokości. Przedplonem dla 
ślazowca pensylwańskiego mogą być wszystkie 
rośliny uprawne. 

Jeśli plantacja będzie zakładana poprzez wysianie 
nasion ślazowca na pole, należy przed założeniem 
plantacji przeprowadzić odchwaszczanie. Także 
w pierwszym roku mogą pojawić się problemy 
z zachwaszczeniem. Oprócz rozmnażania genera-
tywnego (wysiew nasion), można założyć plantację 
sadząc sadzonki z odcinków korzeni, przez dzielenie 
podziemnej części, a nawet przez sadzonki zielonych 
pędów nadziemnych. 

Ślazowiec, podobnie jak miskant jest odporny na 
niskie temperatury – jedynie w pierwszym roku 
rośliny mogą przejawiać mniejszą odporność. 

Masę nadziemną ślazowca najlepiej zbierać w okre-
sie jesienno-zimowym, po zakończeniu wegetacji. 
Zbierane są wtedy zdrewniałe i zeschnięte łodygi. Plon 
suchej masy dochodzi do 18 t/ha, natomiast wilgot-
ność biomasy w czasie zbioru wynosi około 16-23%.

Ślazowiec, oprócz spalenia na cele energetyczne, 
może mieć też inne zastosowania. Bardziej ulistnione 
odmiany ślazowca można wykorzystać do produkcji 
biogazu, poza tym roślina ta ma wiele zastosowań 
poza energetycznym: jest rośliną miododajną, może 
być uprawiana na paszę czy też włókno do przemy-
słu celulozowo-papierniczego. Okres użytkowania 
plantacji wynosi do 20 lat.

Topinambur

Również topinambur, czyli słonecznik bulwia-
sty (Helianthus tuberosus L.) pochodzi z Ameryki 

Rys. 1. Sposób sadzenia zrzezów przy zakładaniu plantacji matecznej (Gajewski, 2007)

Rys. 2. Przykład sadzenia wierzby przy zbiorze mechanicznym (Majtkowski, 2007)
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Północnej. Gatunek ten jest blisko spokrewniony ze 
słonecznikiem zwyczajnym. Topinambur jest byliną 
tworzącą system podziemnych rozłogów, na koń-
cach których tworzą się bulwy o bardzo różnorod-
nym kształcie (wrzecionowatym, gruszkowatym 
lub owalnym) i różnej barwie skórki (biała, żółta, 
czerwona lub fioletowa). Z kłączy wyrasta pro-
sta i wzniesiona, górą rozgałęziona łodyga. Dorasta 
ona nawet do 4 m wysokości i osiąga średnicę 
3 cm. Liście łodygowe są duże, owoce, tzw. nie-
łupki, są wyraźnie drobniejsze od owoców słonecz-
nika. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzenio-
wemu topinambur łatwo zaopatruje się w wodę 
oraz składniki pokarmowe.

Narastanie bulw w Polsce zaczyna się w sierpniu 
i trwa do października. Bulwy topinamburu zawie-
rają 14-26% suchej masy. Ponadto około 1,9% 
białka, 0,3% tłuszczu i 1,5% celulozy i hemicelulozy 
(Kościk i in., 2003).

Wymagania topinamburu są niewielkie. Dobrze 
znosi zmienne warunki klimatyczne i niskie tem-
peratury, jednak najkorzystniejsza dla tego gatunku 
jest pogoda ciepła i wilgotna. W warunkach ciepłego 

i słonecznego okresu wegetacji zawiązywanie bulw 
jest intensywne, natomiast chłody powodują obfit-
sze tworzenie zielonej masy. Bulwy topinamburu, 
w przeciwieństwie do bulw ziemniaka, dobrze zno-
szą niskie temperatury, nawet do -30°C. Topinambur, 
podobnie jak inne rośliny okopowe, najlepiej plo-
nuje na glebach średnio zwięzłych, o dużej zasobno-
ści w składniki pokarmowe i dostatecznej wilgotno-
ści. Może być uprawiany na gorszych stanowiskach, 
mniej przydatnych do uprawy ziemniaka. 

Przedplonem dla topinamburu mogą być wszystkie 
rośliny uprawne, a nawet niezbyt zachwaszczone 
odłogi, przygotowanie pola będzie jednak wyma-
gać głębokiej na 20-30 cm orki.

Sadzenie wykonuje się jesienią lub wczesną wiosną. 
Głębokość sadzenia – 5-10 cm jesienią i 5 cm 
wiosną, rozstawa rzędów 0,7-1,0 m; w rzędach 
50-60 cm. W tym wypadku potrzeba jest ok. 
1,5 t sadzeniaków na 1 ha. Do sadzenia stosuje 
się sadzarki do ziemniaków lub wysadza się ręcz-
nie. Zabiegi pielęgnacyjne polegają na bronowaniu 
plantacji po wschodach oraz pieleniu międzyrzędzi. 
Można stosować nawożenie mineralne.

Fot. 1 Miskant olbrzymi (www.energoflora.pl) Fot. 2. Sadzonki ślazowca pensylwańskiego (www.farmer.pl) Fot. 3. Topinambur (www .asta.etat.lu)

Fot. 4. Bulwy topinamburu (www.potrawyregionalne.pl)

Zbioru części nadziemnych na cele energetyczne 
dokonuje się w okresie późnojesiennym i zimowym 
za pomocą sieczkarni samobieżnych lub kos spalino-
wych. Bulwy zbiera się zwykle późną jesienią przed 
nastaniem mrozów. Z resztek bulw pozostałych 
w glebie wyrastają w następnym roku nowe rośliny, 
dzięki czemu topinambur może pozostawać na jed-
nym miejscu nawet kilka lat. Słonecznik bulwia-
sty właśnie najczęściej uprawia się na jednym polu 
poza płodozmianem przez kilka lat. W warunkach 
polskich średni plon części nadziemnych topinam-
buru w przeliczeniu na suchą masę kształtuje się na 
poziomie 10-16 ton suchej masy na hektar oraz od 
12 do nawet 36 ton bulw z hektara uprawy. 

Popularność opisanych oraz innych roślin szybko 
rosnących zwiększa się z roku na rok. Pozwalają 
one uzyskiwać wysokie plony, przez co doskonale 
nadają się do uprawy na cele energetyczne. Uprawy 
powinny być zróżnicowane i zależeć od warunków 
lokalnych oraz sposobu energetycznego wykorzy-
stania tych roślin. 
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BIOMASA / przegląd

ABC 

bioenergetyki

Biomasa 

to ulegające biodegrada-

cji substancje pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, 

pochodzące z produktów, 

odpadów oraz pozostało-

ści z produkcji rolnej i leśnej, 

a także z przemysłu prze-

twarzającego ich produkty 

oraz inne części odpadów.

Biogaz 

gaz palny będący produk-

tem fermentacji anaerobo-

wej związków pochodzenia 

organicznego, oraz czę-

ściowo ich gnicia, powsta-

jący w biogazowni.

Bioetanol (C
2
H

5
OH) 

najczystsza postać alkoholu 

etylowego, uzyskiwanego 

w procesie odwadniania spi-

rytusu, produkowanego 

z surowców pochodzenia 

rolniczego. Etanol powstaje 

w wyniku fermentacji skrobi 

lub fermentacji cukrów 

i procesów destylacji.

Biometanol (CH
3
OH) 

alkohol metylowy wytwa-

rzany z biomasy roślin-

nej. Metanol otrzymuje się 

w wyniku suchej destylacji 

materiału roślinnego, a także 

gazu syntezowego uzyski-

wanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciekłe do silników 

z zapłonem samoczynnym 

zawierające w 100% mety-

lowe (lub etylowe) estry 

kwasów tłuszczowych.

Zrębki 

ścinki drewna o długości, mie-

rzonej zgodnie z kierunkiem 

włókien, od 5 do 50 mm.

Pelety 

granulat drzewny w postaci 

walców o średnicy od 5 do 

25 mm i długości do kilku 

centymetrów.

W Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów 

w Mochnaczu (k. Włocławka) Przedsiębiortswo 

Gospodarki Komunalnej „Saniko” uruchomiło bioga-

zownię. Oddana instalacja jest rozbudowanym syste-

mem odgazowania kwater, które wykorzystują biogaz 

na cele energetyczne. Zakład w Mochnaczu wypo-

sażony został w generator prądu, a biogaz wysypi-

skowy dostarczany jest przez instalację odgazowującą. 

W skład stacji zbiorczej wchodzi 15 przyłączy ssących 

ze studni odgazowujących. Jest wśród nich 12 nowo 

wybudowanych studni ujęć biogazu oraz trzy już ist-

niejące studnie z ujęcia podfoliowego. W każdym przy-

łączu znajduje się układ, który umożliwia pomiar ilości 

przepływającego biogazu, a także zawór, przez który 

można pobrać próbki przeznaczone do analiz labora-

toryjnych. Znajdujący się w kontenerze zbiorczym bio-

gaz zasysany jest do stacji ssąco-pompowej po czym 

przedostaje się do agregatu prądotwórczego. Jego moc 

elektryczna kształtuje się na poziomie 200 kW, moc 

cieplna zaś – 250 kW. Warto tutaj wspomnieć, iż jest 

to drugi agregat prądotwórczy zasilający całą instala-

cję. Moc pierwszego z nich jest dwukrotnie mniejsza. 

Pytanie do redakcji 
Czy kształt brykietu zależy od rodzaju surowca, 

z którego jest on zrobiony?

Kształt brykietu nie zależy od surowca, lecz od typu 

brykieciarki. Oczywiście dobierając maszynę, najpierw 

zastanawiamy się, jaki chcemy mieć produkt wyj-

ściowy, a następnie uwzględniamy surowiec, z któ-

rego będziemy produkować brykiety. Brykieciarki do 

przetwarzania biomasy możemy podzielić na tłokowe 

mechaniczne, hydrauliczne i ślimakowe. 

W brykieciarkach tłokowych mechanicznych naj-

częściej są produkowane brykiety w kształcie walca 

o średnicach od 30 do 80 mm. Długość brykietów jest 

różna – od 20 do 300 mm, z tym że dłuższe brykiety 

składają się z segmentów tworzonych przez uderza-

jący w brykietowany materiał tłok brykieciarki.

W zależności od typu, brykieciarki hydrauliczne mogą 

produkować brykiety w kształcie walca albo kostki. 

Średnice brykietów walcowych, podobnie jak w przy-

padku brykieciarek tłokowych mechanicznych, wyno-

szą od 30 do 80 mm. Ich długość wynosi od kilku do 

kilkunastu centymetrów (w zależności od ilości mate-

riału napełniającego komorę pracy brykieciarki). 

W tym przypadku brykiet ma charakter jednolity (brak 

charakterystycznych dla brykieciarek mechanicznych 

segmentów). Brykiet w kształcie kostki jest również 

produkowany przez maszyny hydrauliczne. Kostka ma 

zazwyczaj wymiary 150x65x90, spotykana jest rów-

nież wielkość 120x60x80.

Brykieciarki ślimakowe produkują brykiety w kształ-

cie walca lub brykiet o przekroju kwadratu, sześcio- 

lub ośmiokąta, z otworem w środku lub bez. Długość 

takich brykietów to zazwyczaj 25–30 mm.

Projekt instalacji wymagał stworzenia dla obu genera-

torów wspólnego emitera spalin, zgodnego z wymo-

gami ochrony środowiska. Podczas spalania biogazu 

w generatorze produkowana jest energia elektryczna, 

która zasila budynki i urządzenia zakładu, a jej nadmiar 

sprzedawany jest do sieci energetycznej. Dodatkowo 

wytwarzana energia cieplna służy nie tylko do ogrze-

wania budynków, ale także tuneli foliowych, pod któ-

rymi hodowane są kwiaty. 

Zakład posiada tzw. Świadectwo Pochodzenia, które 

wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Oznacza to, że 

każda megawatogodzina wyprodukowana na tere-

nie zakładu jest wytworzona w Odnawialnym Źródle 

Energii. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” ma w planach dalszą rozbudowę instalacji. 

Kolejnym etapem będzie wybudowanie instalacji do 

oczyszczania oraz sprężania biogazu, która w przyszło-

ści będzie dostarczać paliwo do napędzania komunal-

nych śmieciarek. 

Biogazownia na włocławskim wysypisku śmieci

Procentowy udział nakładów elementów projektu biogazowni, 

dane uśrednione dla biogazowni polskich (1-2 MWe)

źródło: www.saniko.com.pl

Opracowała: Joanna Szeremeta

Grzegorz Pełka

Redakcja GLOB Energia

źródło: Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Warszawa 2009
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Technologia spalania peletu drzewnego

BIOMASA

Takim nowym paliwem są np. pelety – wytwarzane z różno-

rodnych składników naturalnych. Generalnie, oprócz trady-

cyjnych komponentów drzewnych, niezbędnych do produk-

cji peletu, dostępnych jest co najmniej kilkanaście roślin, które 

można uprawiać i stosować do jego produkcji. Najczęściej sto-

sowane są: wióry drewniane, zrębki wierzby energetycznej, 

słoma oraz sorgo – nowość! Podstawową zaletą peletu jest 

możliwość wykorzystania odpadów i odnawialność zaso-

bów, zapewniająca pośrednie wykorzystanie energii promie-

niowania słonecznego. Już dziś wiadomo, że przy spełnieniu 

niezbyt wygórowanych wymagań lokalowych i technolo-

gicznych możliwa jest powszechna produkcja peletu. Przez 

powszechność produkcji rozumiemy przede wszystkim zago-

spodarowanie różnorodnej biomasy w miejscach jej uprawy, 

występowania czy zalegania (np. bioodpady). Ważną zaletą 

peletów jest możliwość opracowania konstrukcji kotłów czy 

kominków, które przy zastosowaniu tych paliw mogą praco-

wać w cyklu automatycznym. 

Poniżej przedstawiono rozwiązanie kotła do spalania peletu 

opracowane w Zespole Lester Projekt.

Kocioł do spalania peletu

Lester 20 jest dwufunkcyjnym kotłem grzewczym opalanym 

granulatem drzewnym (peletem), przeznaczonym przede 

wszystkim do ogrzewania domów jednorodzinnych. Ma 

w pełni zautomatyzowany system podawania, rozpalania 

i kontroli paliwa. Opracowana konstrukcja jest zwarta i ma 

niewielkie gabaryty (podane wymiary kotła –  bez zasob-

nika paliwa): 

• wysokość  1200 mm

• długość (bez palnika) 800 mm

• długość (całkowita) 1250 mm

• szerokość 430 mm

Problem wykorzystania energii z użyciem paliw kopalnych, których zapasy w przewidywalnej przyszłości mogą ulec wyczerpaniu, 

wymaga podejmowania działań w kierunku poszukiwania nowych sposobów uzyskania energii przy zachowaniu technologii ogra-

niczających szkodliwy wpływ na środowisko. Jednym z kierunków prac jest zastosowanie takich paliw, które mogą być pozyskiwane 

ze źródeł odnawialnych, jak też powstających w wyniku zagospodarowania odpadów. 

Kocioł wyposażony jest w następujące podzespoły (na 

rysunku 1 przedstawiono model ideowy kotła): palnik, kor-

pus, komorę ceramiczną, wymiennik, podajniki ślimakowe 

i celkowy, zasobnik paliwa.

Kocioł posiada budowę modułową (rys. 1), co umożliwia 

dogodny transport i montaż u użytkownika. Blok korpusu 

wykonany jest z wysokiej jakości stali kotłowej, a komora 

spalania z ceramiki żaroodpornej, dzięki czemu korpus kotła 

nie ma bezpośredniego kontaktu z płomieniem i spalinami.

Palnik pracuje przy podciśnieniu w komorze spala-

nia i ma automatyczny system czyszczenia. Zastosowanie 

takiego rozwiązania palnika pozwoliło na osiągnięcie wyso-

kich parametrów spalania, tzn. wysoką sprawność, niskie 

emisje spalin oraz komfort pracy. Rozpalanie paliwa nastę-

puje po krótkiej  pracy grzałki elektrycznej, następnie – 

zależnie od zapotrzebowania na ciepło  – utrzymywana jest 

modulowana praca kotła. 

Rys. 1. Model ideowy kotła Lester 20 (fot. Lester Projekt)
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Wymiennik ciepła wykonany jest ze stali nie-

rdzewnej, pojemność wodna kotła wynosi 40 l. 

Paliwo podawane jest systemem dwóch 

podajników: podajnika ślimakowego i celko-

wego. Podajnik celkowy peletu chroni dodat-

kowo przed ewentualnym cofnięciem się pło-

mienia w kierunku zasobnika z peletem. 

Konstrukcja zasobnika na pelet zapewnia bez-

zakłóceniowe dozowanie peletu (nawet przy 

jego ewentualnym zawilgoceniu).

 Kocioł wyposażony jest w mikroproceso-

rowy system sterowania. Współpracuje on z ele-

mentami wykonawczymi, takimi jak: grzałka 

elektryczna, podajnik ślimakowy, podajnik cel-

kowy, wentylator wyciągowy spalin – dosto-

sowując ich działanie do sygnałów pochodzą-

cych z sensorów, np. temperatury spalin czy 

temperatury wody. Konsolę układu sterowania 

przedstawia rysunek 2.

Kocioł posiada system utrzymywania sta-

łej temperatury spalin (na poziomie ok. 900C), 

który zabezpiecza urządzenie przed kondensa-

cją. Umożliwia to zastosowanie np. rur z poli-

propylenu (Rysunek 3c) do odprowadzenia 

spalin. Dodatkowo, z uwagi na zastosowanie 

wyciągu spalin, przewody kominowe mogą 

mieć znacznie mniejszą średnicę, jak rów-

nież mogą mieć ograniczoną długość, gdyż nie 

wytwarzają ciągu kominowego. Rozwiązania 

konstrukcyjne pozwalają kontrolować proces 

spalania (niezależnie od ciężaru właściwego 

peletu i jego granulacji). Do kotła można także 

podłączyć sterowniki pokojowe oraz sterowa-

nia pogodowego. 

Zastosowanie opisanych wyżej rozwią-

zań pozwoliło osiągnąć wysokie parame-

try spalania, wysoką sprawność (95,04%), 

a także niskie emisje spalin i komfort obsługi. 

Kocioł przystosowany jest do pracy w obiegach 

otwartych i zamkniętych, a jego moc modulo-

waną charakteryzuje zakres 5–20 kW. Z kolei 

zakres nastawy temperatury wody wynosi 

40–800C. Kocioł wyposażony jest we wszyst-

kie wymagane przez aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy zabezpieczenia.

Prezentowane w artykule rozwiązanie 

palnika na pelety stało się podstawą zgło-

 Rys. 2. Panel sterowania: a) widok ogólny układu sterowania, b) widok wyświetlacza (fot. Lester Projekt)

szenia w Urzędzie Patentowym RP wyna-

lazku pt. „Palnik na pelety do kotła centralnego 

ogrzewania”.

Rys. 3. Widok wybranych elementów kotła: a) ogólny widok kotła, b) model palnika, c) widok komory spalania i wymiennika, d) widok 

zasobnika paliwa (fot. Lester Projekt)

a)

a)

c)

b)

b)

d)

REKLAMA

Jacek Habryło

Firma NPF/Lester projekt
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Wiedeński sposób na energię

Wiedeń to bez wątpienia jedna z piękniejszych europej-

skich stolic, dziedzictwo kulturowe starego kontynentu, 

doskonały przykład miasta z przeszłością, które dba o przy-

szłość – także tę energetyczną i ekologiczną – poprzez 

wdrażanie od paru lat nowych technologii. Zamiast węgla 

wykorzystuje się tutaj efektywniejsze i bardziej ekolo-

giczne paliwo – gaz ziemny. Miasto nie ma żadnej elek-

trowni węglowej, a prąd i ciepło produkuje głównie przez 

spalanie gazu w elektrociepłowniach (co jest zaletą, gdyż 

produkcja energii w skojarzeniu, tzw. kogeneracja, jest bar-

dziej efektywna energetycznie). Dodatkowe zainteresowa-

nie Odnawialnymi Źródłami Energii, takimi jak biomasa, 

wiatr, woda czy Słońce, a także – na co szczególnie należy 

zwrócić uwagę – bardzo dobrze rozwinięta gospodarka 

odpadami i samo ich energetyczne wykorzystanie (w mie-

ście istnieją cztery spalarnie), sprawia, że miasto można 

nazwać przyjaznym środowisku.

Elektrociepłownia na biomasę drzewną 

w Simmering

Od 2006 roku w Wiedniu działa jedna z największych 

w Europie elektrociepłowni na biomasę (Biomasse Kraftwerk). 

Simmering – dzielnica, w której znajduje się obiekt – to ener-

getyczne serce Wiednia. Tutaj działają trzy gazowe bloki ener-

getyczne produkujące prąd (łączna moc to ponad 1,1 GW) 

i ciepło (w sumie 950 MW mocy) w kogeneracji. Moc elektro-

ciepłowni na biomasę wynosi 16,2 MW (elektryczność) oraz 

37 MW (ogrzewanie miejskie). Plany co do powstania instala-

cji rozpoczęły się już w 2001 roku, kiedy to dokonano technicz-

nej i ekonomicznej analizy opłacalności jej budowy. Doskonałe 

połączenie z węzłem komunikacyjnym (kolej, autostrada), 

a także baza wyszkolonych fachowców zarówno technicznych, 

jak i managerów z pobliskiej elektrowni gazowej sprawiły, 

że lokalizację uznano za idealną dla tego typu przedsięwzię-

cia. Głównym inwestorem został Siemens AG Austria, a koszt 

budowy wyniósł 52 miliony euro. 

Wiedeńskie ciepło i prąd z biomasy leśnej
Elektrociepłownia na zrębki drzewne w Simmering

Drewno jest bardzo powszechnym źródłem biomasy – od zarania dziejów używano go do wytwarzania ciepła. Dzisiaj popularne 

stało się współspalanie biomasy w elektrowniach konwencjonalnych, a także wykorzystanie jej w autonomicznych instalacjach. 

Przykładem dużej elektrociepłowni wykorzystującej biomasę leśną jest instalacja w Simmering – dzielnicy Wiednia. 

Fot. 1. Elektrociepłownia na biomasę w Simmering, Wiedeń (fot. D. Nowicka) 
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Rocznie do produkcji prądu i ciepła zużywa-

nych jest około 190 tys. ton naturalnej biomasy 

leśnej z promienia 100 km od elektrociepłowni, 

co pozwala na wyprodukowanie energii elek-

trycznej zdolnej zasilić 48 tys. gospodarstw 

domowych oraz cieplnej dla 12 tys. odbiorców. 

Oczywiście biomasa musi zostać odpowiednio 

przetworzona, aby dopiero w postaci zrębków 

drzewnych mogła trafić do komory spalania 

w elektrowni. Przygotowanie zrębków odbywa 

się w wiedeńskiej dzielnicy Albern, gdzie znaj-

duje się stacja do przeróbki biomasy drzewnej 

– zarówno na drewno budulcowe, jak i zrębki. 

Do produkcji tych ostatnich najczęściej używa 

się najmniej wartościowych części w postaci 

okrawków, gałęzi i krótkich kawałków drewna. 

Produkcja zrębków jest prowadzona z wysoką 

wydajnością, a co najistotniejsze – jest tania, co 

przemawia za zastosowaniem ich jako paliwa. 

Materiał transportowany jest pociągami oraz 

ciężarówkami do elektrowni w Simmering 

(doskonałe połączenie kolejowe między dziel-

nicami oraz bliskość autostrady sprawia, że 

dostarczenie paliwa jest mniej kłopotliwe).

Jak to wszystko działa? 

Techniczna koncepcja opiera się na zastosowa-

niu m.in.: zbiornika paliwa, zgniatarki ponad-

gabarytowych części oraz metalowych elemen-

tów, obiegu kotła fluidalnego, zintegrowanego 

katalizatora do redukcji związków azotu, upu-

stowej turbiny parowej oraz stacji oczyszczania 

gazów spalinowych. Zrębki drzewne dostar-

czane są ciężarówkami i pociągami, a następ-

nie rozładowywane do zbiorników paliwa. 

Po oddzieleniu metali i zbędnych materiałów 

drewno tymczasowo składowane jest w silo-

sach lub transportowane bezpośrednio do 

komory, w której następuje spalanie. Moc pale-

niska fluidalnego, w którym odbywa się spa-

lanie, wynosi 66 MW. Aby wyprodukować 

taką moc, szacunkowo na godzinę zużywa się 

75 m3 biomasy drzewnej, co odpowiada 24 ton 

tego surowca. Spaliny o wysokiej temperatu-

Fot. 2. Elektrociepłownia gazowa w Simmering dostarcza najwięcej energii dla mieszkańców Wiednia 

(fot. D. Nowicka)

Fot. 3. Kotłownia ze stacją filtrów workowych (fot. D. Nowicka)

rze powstałe w kotle podgrzewają wodę znaj-

dującą się w wymiennikach ciepła, zamienia-

jąc ją w parę. Jest ona następnie przekazywana 

na łopatki turbiny upustowo-kondensacyjnej, 

gdzie następnie rozpręża się przekazując ener-

gię na wał generatora produkującego energię 

elektryczną. Energia cieplna odbierana od spa-

lin oraz wody powracającej z turbiny poprzez 

system wymienników ciepła i sieć ciepłowni-

czą trafia do gospodarstw domowych. 

Wybór urządzeń był nastawiony na osiągnięcie 

jak najlepszego efektu ekologicznego – tak jak 

w każdej elektrowni konwencjonalnej znajdują 

się tutaj systemy odsiarczania i odazotowa-

nia spalin. Podczas spalania biomasy powstają 

szkodliwe tlenki azotu, których tworzenie się 

ogranicza się w sposób najlepszy z możliwych, 

czyli poprzez zastosowanie regulatora nawiewu 

powietrza w kotle. Kolejnym krokiem jest zre-

dukowanie tlenków azotu do postaci wody 

i azotu poprzez iniekcję amoniaku do spalin 

oraz katalizatora. Następnie usuwa się tlenki 

siarki SO
2
. Cały proces zachodzi bez udziału 

wody – jest to tzw. metoda sucha. W tym celu 

dodaje się do spalin wodorotlenek wapnia 

Ca(OH)
2
. Zanieczyszczenia przechodzą przez 

tzw. filtry workowe, czyli urządzenia odpy-

lające, gdzie następuje usunięcie części pyla-

stych, m.in. metali ciężkich, a także kwasów: 

chlorowodorowego HCl czy fluorowodorowego 

HF. Dzięki zastosowaniu systemu oczyszczania 

spalin, redukuje się najbardziej szkodliwe sub-

stancje powstające w procesie spalania takie 

jak: pyły, popioły, tlenki siarki i azotu oraz koro-

dujące kwasy HCl i HF, a zatem instalację można 

nazwać przyjazną dla środowiska. 

źródła:

• ,,Generating electricity and heat from woody biomass” – 

Biomasse Kraftwerk, Wien Energie

• ,,The Orange Book 2010” – Wien Energie report

• ,,Wien Energie – challenges, ideas, results” – 2008/2009 

report

Dominika Nowicka

Drzewo – drewno – zrębki, czyli parę 

słów o paliwie

Materiałem wsadowym w elektrociepłowni 

są zrębki drzewne, których w kraju jest pod 

dostatkiem (47% powierzchni Austrii stanowią 

lasy – powierzchnia zalesienia państwa to 3,97 

mln ha). 15% całości obszarów leśnych należy 

do Austriackich Lasów Państwowych, które ści-

śle współpracują z elektrownią Simmering, 

a także prywatnymi spółkami leśnymi, regulu-

jąc dostawę biomasy dla celów energetycznych. 
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Gmina Nowa Dęba w poszukiwaniu tańszego ciepła dla miesz-

kań komunalnych postanowiła wykorzystać naturalne atuty 

gminy, tj. występowanie dużych kompleksów leśnych oraz 

stale rosnący areał odłogowanych gruntów rolnych. Po rozwa-

żeniu wielu możliwości zdecydowano się na kompleksowe roz-

wiązanie problemu ciepła, paliwa i zagospodarowania odpa-

dów pościekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków.

Tak zrodził się projekt: „Budowa kotłowni miejskiej o mocy 

8 MW, opalanej zrębkami drewnianymi z siecią ciepłowniczą 

dla miasta Nowa Dęba wraz z zakładem przygotowania paliwa 

oraz wdrożeniem plantacyjnej produkcji biomasy wierzbowej 

z wykorzystaniem do nawożenia plantacji przetworzonych 

osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków”.

Główną przyczyną podjętych działań był wzrost cen cie-

pła wynikający z rosnących kosztów eksploatacji dotych-

czasowych linii przesyłowych (przewymiarowanie magi-

strali przesyłowej o długości ok. 3 km i jej stan techniczny) 

oraz kosztowna dystrybucja ciepła w dotychczasowym sys-

temie (eksploatacja wymiennikowni ciepła oraz istniejących 

węzłów cieplnych). Dodatkowym argumentem była możli-

wość redukcji kosztów i uciążliwości utylizacji odpadów ście-

kowych oraz możliwość zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery. To ostatnie doskonale harmonizowało z kon-

cepcją rozwoju gminy opartej na ekologii (zachowanie rów-

nowagi pomiędzy ochroną przyrody a zapewnieniem roz-

woju gospodarczego gminy).

Ze względów ekonomicznych zdecydowano się na 

budowę własnej ciepłowni. Podjęto decyzję o wykorzysta-

niu taniej i czystej ekologicznie energii cieplnej, wytwarza-

nej z biomasy. Jako paliwo wybrane zostały zrębki drzewne. 

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych doskonale 

wpisuje się w politykę państwa, która zakłada, że wykorzy-

stanie biomasy do celów energetycznych będzie sukcesyw-

nie wzrastać, by osiągnąć 7,5 % w 2010 roku.

W ten sposób rozwiązano kompleksowo kilka proble-

mów jednocześnie. Zbudowano kotłownię, zasadzono plan-

tację wierzby energetycznej i zlikwidowano trudny i uciąż-

liwy problem utylizacji odpadów ściekowych oraz wykonano 

nową sieć ciepłowniczą na terenie miasta. Wykonanie nowej 

sieci, w systemie rur preizolowanych, pozwoliło na dodat-

kowe oszczędności w przesyle czynnika grzewczego, a auto-

matyka w postaci regulacji ilościowo-jakościowej w nowych 

węzłach cieplnych umożliwiła pełne kontrolowanie i równo-

mierne ogrzewanie budynków. W sumie zmodernizowano 

109 węzłów cieplnych.

Projekt realizowany w Nowej Dębie jest nowatorski 

w skali kraju. Takiego rozwiązania, na tak dużą skalę, jeszcze 

nikt w Polsce nie stosował. Jest to pierwsza w Polsce połu-

dniowo-wschodniej kotłownia na biomasę i jedna z naj-

większych w kraju komunalna kotłownia opalana zrębkami.

Rozpoczęcie budowy nastąpiło w marcu 2003 roku, 

a pierwszy kocioł o mocy 3,5 MW rozpoczął pracę 10 paź-

dziernika 2003 roku.

Mieszkania komunalne w sezonie grzewczym 2003/2004 

były ogrzewane z nowej kotłowni, na potrzeby której gmina 

posiada obecnie 94 ha plantacji wierzby, a docelowo pla-

nowane jest 250 ha, co w 80–90% powinno zaspokoić 

potrzeby paliwowe kotłowni.

Technologia kotłowni

Kotły o wydajności cieplnej odpowiednio 4500 i 3500 kW:

• moc nominalna kotłów 8000 kW – tylko cele grzewcze,

• dopuszczalne przeciążenie stałe – 110%,

• sprawność kotłów – 85% przy pracy z mocą nominalną,

• zakres pracy z zachowaniem płynnej regulacji – 30–110% 

mocy nominalnej,

• temperatura spalin – 1400C,

• temperatura wody wyjściowej – 950C,

Złoto za biomasę!
Nowa Dęba jest jednym z dwóch polskich miast, które znalazły się na podium w finale pierwszego sezonu europejskiej Ligi Mistrzów 

Energii Odnawialnej i jedynym, które zdobyło złoty medal w swojej kategorii – od 5 do 20 tys. mieszkańców. W pierwszym sezonie 

Polskiej Ligi Mistrzów 2010 Nowa Dęba również została nagrodzona złotym medalem za wykorzystanie biomasy, w kategorii miast 

liczących od 5 do 50 tys. mieszkańców.
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rej właścicielem jest Energetyka Wisłosan 

Sp. z o.o. dostarczająca energię elektryczną 

i cieplną dla potrzeb podmiotów działających 

na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – Podstrefa Nowa Dęba,

• kolektorami o powierzchni 234 m2 

(w domach prywatnych, restauracji i kom-

pleksie sportowym). 

Gmina posiada zatwierdzony uchwałą 

Rady Miejskiej „Miejski Program Energetyczny 

na lata 2010–2013”. Również Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. 

z o.o., które administruje komunalnymi zaso-

bami mieszkaniowymi i niektórymi obiek-

tami użyteczności publicznej, ma „Plan Prac 

Termomodernizacyjnych”  i w miarę jak wspól-

noty mieszkaniowe wyrażają zgodę na jego 

realizację, podejmuje – już drugi rok – działa-

nia inwestycyjne.

 W ciągu ostatnich trzech lat Nowa Dęba 

współorganizowała spotkania i konferencje 

promujące efektywne wykorzystanie energii 

oraz rozwój energii ze źródeł odnawialnych, 

organizowała Miejskie Dni Inteligentnej Energii 

dla mieszkańców, dzieląc się swoim doświad-

czeniem w zakresie eksploatacji kotłowni 

na biomasę, organizacji systemu produkcji 

i zaopatrzenia w biomasę oraz uprawy wierzby 

energetycznej (na terenie gminy znajduje się 

plantacja o powierzchni ponad 80 ha). Miasto 

często gości też przedstawicieli innych samo-

rządów, również z zagranicy: Słowacji, Ukrainy, 

Armenii, Kirgizji. 
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• temperatura wody powrotnej – 600C,

• ciśnienie robocze – 3,5 Bar,

• ruszt kotłów – mechaniczny strefowy,

• emperatura komory paleniskowej – 9500C,

• urządzenie odpylające – multicyklon 

n=85%,

• zakres oddziaływania – 75 tys. m2 ogrze-

wanej powierzchni, tj. ok. 50 budynków 

komunalnych oraz domy prywatne i obiekty 

przemysłowe,

• paliwo – drewno rozdrobnione, tj. zrębki 

drewna, kora i klocki – max. wym. 

300x100x50 mm oraz wierzba energetyczna,

• względna wilgotność drewna – max. 60%.

Gmina posiada również zgodę na spalanie 

suchych liści oraz rozdrobnionej makulatury. 

Rozdrobniona makulatura jest spalana w okre-

sie dekoniunktury na ten surowiec wtórny.

Zrealizowana inwestycja przyniosła miastu 

wiele korzyści: nowe miejsca pracy dla miej-

scowej ludności przy zakładaniu i prowadzeniu 

plantacji wierzby energetycznej, dodatkowe 

dochody dla rolników w przypadku nasadze-

nia przez nich wierzby energetycznej na swoim 

areale oraz wykorzystanie nieużytków rolnych.

Ceny energii cieplnej nie wzrastają, a zastą-

pienie węgla kamiennego biomasą powo-

duje zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

(redukcja tlenków azotu o 70% i siarki o 90%).

Również problem utylizacji odpadów zie-

lonych z pielęgnacji zieleni miejskiej został 

rozwiązany, ponieważ odpadki te dosko-

nale nadają się do spalenia w kotłowni. 

Wprowadzenie plantacji roślin energetycznych 

na terenach podmokłych i zdegradowanych 

rolniczo wpływa na regulację zachwianych sto-

sunków wodnych oraz wzbogacenie lokalnego 

ekosystemu.

Inwestorem zadania została Gmina 

Nowa Dęba, która mogła otrzymać dota-

cję i preferencyjne kredyty na jego sfinan-

sowanie. Zarządcą kotłowni, bazy paliwo-

wej i plantacji została jednostka, w której 

UMiG Nowa Dęba ma 100% udziałów, czyli 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowej Dębie. Nadmienić 

należy, że partnerska współpraca pomię-

dzy gminą a przedsiębiorstwem jest tak 

dobra, że zyskała uznanie wśród ekspertów 

w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorczości 

w Komisji Europejskiej. 

Źródła finansowania:

• Fundacja EkoFundusz – (dotacja) 45%,

• NFOŚiGW (pożyczka) – 35%,

• WFOŚiGW (pożyczka) – 16%,

• środki własne (w tym dotacja starostwa 

powiatowego) – 4%.

Gmina nie poprzestaje na wybudowaniu 

kotłowni i ochronie powietrza, ale podejmuje 

też inne działania na rzecz ekologii, propagu-

jąc ochronę środowiska także wśród młodzieży 

poprzez dofinansowywanie tzw. zielonych 

szkół, prowadzenie akcji „Sprzątanie świata” 

oraz innych programów edukacyjnych.

Ponadto aktywnie uczestniczy w realizacji 

kilku projektów europejskich:

• MODEL (przygotowano Miejski Program 

Energetyczny 2010–2013, który został 

zatwierdzony przez Radę Miasta),

• Świadectwa energetyczne dla budynków 

komunalnych (wykonano audyty energe-

tyczne, certyfikaty i etykiety energetyczne dla 

trzech budynków komunalnych),

• EURONET 50/50 (niskonakładowe oszczędza-

nie energii w europejskiej sieci centrów edu-

kacyjnych przy użyciu niemieckiej metodolo-

gii 50/50).

Poza 8-megawatową kotłownią na biomasę 

(zaopatrującą w ciepło 42 budynki komu-

nalne, ośrodek zdrowia, komisariat poli-

cji, dom pomocy społecznej, budynek samo-

rządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

8 domów jednorodzinnych, Spółdzielnię 

Inwalidów „Zjednoczenie”, piekarnię, obiekty 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, a w tym roku także samorzą-

dowy Ośrodek Kultury i dwa bloki mieszkalne), 

która pokrywa  ponad 60% zapotrzebowania 

miasta na energię cieplną, Nowa Dęba może 

poszczycić się również:

• elektrociepłownią (współspalającą węgiel 

i biomasę) produkującą 1,5 MW energii elek-

trycznej oraz 8,8 MW energii cieplnej, któ-
Intelligent Energy Europe
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Witold Bal

Inspektor ds.zarządzania energią 

UMiG Nowa Dęba

Tadeusz Plaskota

Zastępca dyrektora 

PGKiM Nowa Dęba

GLOBEnergia34Akademia Viessmann



BIOMASA / przegląd

ABC 

bioenergetyki

Biomasa 

to ulegające biodegrada-

cji substancje pochodze-

nia roślinnego lub zwie-

rzęcego, pochodzące 

z produktów, odpadów 

oraz pozostałości z pro-

dukcji rolnej i leśnej, 

a także z przemysłu prze-

twarzającego ich pro-

dukty oraz inne części 

odpadów.

Biogaz 

gaz palny będący pro-

duktem fermentacji ana-

erobowej związków 

pochodzenia organicz-

nego, oraz częściowo 

ich gnicia, powstający 

w biogazowni.

Bioetanol (C
2
H

5
OH) 

najczystsza postać alko-

holu etylowego, uzy-

skiwanego w procesie 

odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surow-

ców pochodzenia rolni-

czego. Etanol powstaje 

w wyniku fermenta-

cji skrobi lub fermenta-

cji cukrów i procesów 

destylacji.

Biometanol (CH
3
OH) 

alkohol metylowy wytwa-

rzany z biomasy roślinnej. 

Metanol otrzymuje się 

w wyniku suchej destyla-

cji materiału roślinnego, 

a także gazu syntezo-

wego uzyskiwanego na 

drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciekłe do silni-

ków z zapłonem samo-

czynnym zawierające 

w 100% metylowe (lub 

etylowe) estry kwasów 

tłuszczowych.

Zrębki 

ścinki drewna o długości, 

mierzonej zgodnie z kie-

runkiem włókien, od 5 do 

50 mm.

Pytanie do redakcji 
Jak w prosty sposób wykorzystać energię bio-

masy w gospodarstwie domowym?

Najprostszą metodą wykorzystania energii bio-

masy jest spalanie drewna. Najpopularniejszym 

sposobem jest palenie w domowym kominku. 

Jest to jednak metoda o bardzo małej efek-

tywności energetycznej, gdyż większość cie-

pła tracimy przez komin. Bardziej efektywne 

jest spalanie drewna w kominkach z płasz-

czem wodnym. Dzięki nim możemy zapew-

nić ciepło dla centralnego ogrzewania oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Najefektywniejszym systemem pozyskiwania 

energii z drewna w warunkach domowych jest 

jego spalanie w specjalnych kotłach zgazowu-

jących. Pracują one z efektywnością trzykrot-

nie wyższą niż tradycyjne spalanie. W każdym 

z omówionych przypadków należy pamiętać, 

że drewno powinno być sezonowane w celu 

osiągnięcia odpowiednio niskiej zawartości 

wilgoci.

Jakub Kapuśniak

Redakcja GLOB Energia

Pierwszym etapem każdego biogazowego pro-

cesu inwestycyjnego powinno być uzyskanie 

wytycznych z badań laboratoryjnych substra-

tów, które będą dozowane do fermentorów. Ilość 

i jakość biogazu, jaką można otrzymać z lokalnie 

dostępnego substratu, wpływa na prawidłowe 

zaplanowanie mocy biogazowni i określenie nie-

zbędnych ilości wsadu do całorocznego zasilania 

Znaczenie badań laboratoryjnych 

w inwestycjach biogazowych
obiektu. Badania laboratoryjne służą również do 

kontroli procesu fermentacji w istniejących już 

biogazowniach. 

Laboratorium biotechnologiczne firmy 

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. – od ponad czterech lat 

prowadzi badania na potrzeby własne oraz na 

zlecenia klientów zewnętrznych. Współpracują 

z nim uczelnie wyższe oraz inwestorzy zainte-

resowani budową i eksploatacją biogazowni. 

Wyposażenie obejmuje ponad 50 fermentorów 

i nowoczesny sprzęt analityczny. 

Nowością w ofercie w laboratorium są 

mobilne analizy składu biogazu z dojazdem do 

wskazanej biogazowni.

Analiza obejmuje: 

• pomiar stężenia CH
4
, CO

2
, O

2
, H

2
S, NH

3
 i H

2
 ,

• wyliczenie wartości opałowej suchego 

biogazu, 

• pomiar pH, potencjału redox, (tzw. FOS/TAC) 

oraz stężenia azotu amonowego w zawartości 

fermentora.

Źródło: Biogaz Zeneris Sp. z o.o. 
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Analiza wpływu surowców na technologię 

produkcji biopaliw stałych

Te cechy wpływają na jego różnorodne zastosowa-

nie. Produkty takie jak brykiet czy pelet są surowcami 

spalanymi zarówno przez duże elektrownie lub elek-

trociepłownie, jak i przez kotłownie osiedlowe i przy-

domowe. Oczywiście cechy pożądane produktu wyj-

ściowego w zależności od przeznaczenia są różne (np. 

w kotłach wsadowych małej mocy „dłużej” palą się 

brykiety mocno sprasowane). Ważnym aspektem jest 

także surowiec, z którego będą produkowane brykiety 

bądź pelety. Od typu surowca oraz od jego jakości (wil-

gotności), będzie zależał cały proces technologiczny.

Różnice w cyklu produkcyjnym biopaliw kompakto-

wanych są najbardziej zauważalne w procesach przy-

gotowujących surowiec do zagęszczania. W zależności 

od zagęszczanego materiału stosuje się inne urządze-

nia w cyklu przygotowania danego surowca do pro-

dukcji. Ta zależność jest zauważalna zarówno w cyklu 

produkcyjnym peletów, jak i brykietów. 

Na cele uproszczonej analizy technologii produkcji, 

ze względu na duże różnice w budowie linii technolo-

gicznych, substraty podzielono na dwie grupy: drewno 

oraz grupę traw i słomy, w której to grupie zawarto 

również uprawy trawiastych roślin energetycznych.

Każda linia produkcyjna posiada dodatkowo 

zestaw urządzeń podających i transportujących sub-

straty i produkty (np. w postaci przenośników mecha-

nicznych lub pneumatycznych), a także urządzenia 

odpylające cyklony, filtry itp. Ilość oraz rodzaj zastoso-

wanych urządzeń jest zależny m.in. od wielkości linii 

produkcyjnej.

Produkcja brykietów

Linie technologiczne produkujące brykiety z różnych 

materiałów, różnią się budową, głównie w fazie przy-

gotowania surowca do produkcji brykietów. Należy 

Obserwowany w ostatnich latach wzrost wykorzystania biomasy stałej, spowodowany m.in. spalaniem jej w elek-

trowniach i elektrociepłowniach w technologii współspalania oraz budową nowych bloków energetycznych na 

biomasę, powoduje wzrost zainteresowania technologiami zagęszczania takich surowców jak słoma czy też zrębki 

drzewne. Poddanie procesowi kompaktowania powoduje wzrost gęstości usypowej gotowego produktu w sto-

sunku do materiału, z którego został on wyprodukowany. Poza wzrostem gęstości usypowej produkt wyjściowy ma 

ujednoliconą wilgotność (nie wyższą niż 20%) i kształt. 

jednak pamiętać, że nie każdy typ brykieciarki jest 

dedykowany do wszystkich substratów. Bardzo czę-

sto producent określa, do jakiego surowca najbardziej 

nadaje się określona maszyna.

Trawa i słoma

Na rysunku 1 przedstawiono schemat linii produkcyj-

nej brykietów z suchej trawy i słomy. Trawa i słoma, 

a także pozostałe rośliny energetyczne są przeważnie 

zbierane z pól w postaci balotów okrągłych lub pro-

stopadłościennych (małych oraz dużych). Tak zmaga-

zynowany surowiec należy rozdrobnić na potrzeby 

brykietowania. Balot, za pomocą stołu podawczego 

jest transportowany do rozdrabniacza, który przerabia 

materiał do postaci kilkucentymetrowej sieczki, maga-

zynowanej w zasobniku. W przypadku gdy wilgotność 

sieczki przekracza 20% (Hejft, 2002) należy ją dosu-

szyć. Proces produkcyjny poszerzony zostaje wtedy 

o suszenie, co zilustrowano na rysunku 2.

Kolejnym etapem przerobu sieczki na brykiety jest 

oczyszczenie z zanieczyszczeń metalowych i mine-

ralnych. Odbywa się to przy użyciu magnetyzerów 

i separatorów.

Fot. 2. Peleciarka 

z matrycą pierścieniową 

(fot. G. Pełka, Redakcja 

GLOB Energia)

Fot. 1. Produkcja brykietów prostopadłościennych ze słomy 

(fot. G. Pełka, Redakcja GLOB Energia)
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Przeważnie w produkcji brykietów 

z trawy i słomy tak się dobiera długość 

sieczki podczas wstępnego rozdrobnie-

nia, aby nie było potrzeby dodatkowego 

jej rozdrabniania. Zazwyczaj jest to długość 

0,5–1,0 cm. Jednak jeśli użytkownik dys-

ponuje siekaczem słomy, który produkuje 

sieczkę o większym wymiarze, konieczne 

jest dodatkowe domielenie. Również przy 

zbiorze biomasy energetycznej w techno-

logii jednoetapowej, gdzie dysponujemy 

już sieczką przywiezioną z pola, domielenie 

jest również konieczne (odpada wtedy jed-

nak rozdrabnianie wstępne, gdyż jest ono 

wykonywane podczas zbioru). Domielenie 

odbywa się przeważnie w młynach młot-

kowych. Za pomocą podajnika, np. pneu-

matycznego, przemielona sieczka trafia 

do zasobnika, z którego jest pobierana do 

zagęszczenia. Słomę można kompaktować 

w każdym typie brykieciarki. Jakość bry-

kietów ze słomy polepsza dodanie lepisz-

cza do produkcji, np. otrębów zbożowych. 

Brykiet po uformowaniu podlega stabiliza-

cji, czyli stygnie na specjalnym torze i ulega 

Rys. 1. Schemat linii produkcyjnej brykietów z suchej słomy i traw

Rys. 2. Schemat linii produkcyjnej brykietów z wilgotnej słomy i traw

Rys. 3. Schemat linii produkcyjnej brykietów z suchych odpadów drzewnych

Rys. 4. Schemat linii produkcyjnej brykietów z wilgotnych odpadów drzewnych

ostatecznemu uformowaniu. Odparowuje 

również z niego wilgoć zawarta w słomie. 

Proces stabilizacji zamyka cykl produk-

cyjny. W zależności od przeznaczenia bry-

kiety mogą być pakowane w worki lub 

transportowane luzem.

Odpady/zrębki drzewne

Do niedawna najbardziej rozpowszech-

nionym surowcem do produkcji brykie-

tów były odpady z przeróbki drzewnej. 

Początkowo producenci byli szczególnie 

zainteresowani suchymi trocinami, bądź 

wiórami, jednak z powodu niedoboru 

takiego surowca na rynku, a także konku-

rowania z przemysłem płytowym, zaczęto 

interesować się również mokrymi tro-

cinami, zrębkami drzewnymi oraz zręb-

kami wierzby energetycznej. Na rysunku 

3 przedstawiono schemat produkcji bry-

kietów z suchych odpadów z produkcji 

drzewnej. Taki surowiec powinien zostać 

wstępnie poddany odsiewaniu, aby roz-

dzielić frakcje, i w zależności od wielkości 

skierowany do dodatkowego rozdrobnie-

nia, np. na rębaku. Przed ujednoliceniem 

frakcji, poddając surowiec wtórnemu roz-

drobnieniu, trociny i zrębki są oczysz-

czane z zanieczyszczeń metalowych 

i mineralnych. Następnie, o ile wstępne 

rozdrobnienie nie zapewniło odpowied-

nio drobnej frakcji, surowiec wtórnie się 

rozdrabnia. Kolejnym procesem jest już 

brykietowanie, a następnie stabilizacja. 

Odpady drzewne , tak jak sieczka, mogą 

być brykietowane na każdym rodzaju bry-

kieciarki (chyba że producent dedykuje 

brykieciarkę do konkretnego surowca). 

W razie konieczności dosuszenia trocin, 

cykl przerobu poszerzony jest o susze-

nie substratu (rys. 4). W tym przypadku 

wstępnie rozdrobniony surowiec trafia 

do suszarni. Materiał jednak musi być na 

tyle rozdrobniony, aby jego suszenie nie 

trwało zbyt długo.

Produkcja peletów

Budowa linii technologicznej do produkcji 

peletów zależy od materiału wsadowego, 

którym dysponuje inwestor. Duże różnice 

istnieją w linii przygotowania materiału 

wsadowego do granulacji. Różnice te nie 

występują w technologii granulacji oraz 

późniejszego składowania, pakowania 

i załadunku gotowego peletu. 

Trawa i słoma

Materiał wsadowy w postaci suchej trawy 

i słomy jest bardzo dobrym surowcem 

do produkcji peletów. W przypadku gdy 

wilgotność sieczki nie przekracza 15% 

(Grzywaczewski, 2008), nie ma potrzeby 

jej suszenia. Wstępne przygotowanie 

surowca jest technologicznie podobne 

do tego z produkcji brykietów ze słomy 

(rys. 2, rys. 3). Linia produkcyjna składa 

się z rozdrabniacza, który sieka słomę. 

Kolejnym procesem jest oczyszczenie 

z metali i związków mineralnych. W pro-

dukcji peletów jest to proces ważniej-

szy i ze względu na większą delikatność 

granulatora, powinien zostać starannie 

wykonany (często małe wytwórnie przy 

produkcji brykietów pomijają procesy 

oczyszczania surowca). 

Produkcja peletów wymaga znacznie 

drobniejszego materiału. Dla peletów o śred-

nicy 6 mm długość rozdrobnionej frakcji nie 

powinna być większa niż 3 mm. Zmielony 

materiał następnie podlega procesowi kon-

dycjonowania. Polega on na nawilżeniu 

materiału peletowanego niewielką ilością 

pary wodnej lub wody. W przypadku sto-

sunkowo dużej wilgotności materiału (ok. 

16% wilgotności), producenci nie zalecają 

dodatkowego nawilżenia. Gdy surowiec jest 

za suchy (np. poniżej 10% wilgotności), kon-

dycjonowanie zmniejsza nakłady energe-

tyczne związane z peletowaniem.

Granulowanie każdego surowca może 

odbywać się zarówno na peleciarkach 
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z matrycami płaskimi, jak i pierścienio-

wymi, warunkiem jest jednak odpowied-

nie dobranie matrycy. W przypadku pele-

ciarek o małych wydajnościach występują 

tylko takie z matrycą płaską. Duże jed-

nostki produkcyjne przeważnie wyposa-

żone są w matryce pierścieniowe (wyjątek 

stanowi firma Kahl).

Po wytworzeniu peletów są one chło-

dzone, a następnie odsiewane. Pelety 

ukruszone lub rozdrobnione wracają do 

ponownego przerobu.

W przypadku korzystania z surowca 

o dużej wilgotności konieczne jest jego 

suszenie. Schemat linii produkcyjnej nieco 

się zmienia (rys. 6). Po wstępnym roz-

drobnieniu wilgotnej słomy trafia ona do 

suszarni. Po wysuszeniu proces przebiega 

jak w przypadku suchego surowca. 

Odpady/zrębki drzewne

Najczęściej stosowanym i najlepszym 

materiałem do produkcji peletów są tro-

ciny. Do produkcji peletów drzewnych 

wykorzystuje się surowiec odpadowy 

z tartaków, stolarni, zakładów drzew-

nych. Najłatwiejsze jest wykorzysta-

nie czystych, suchych trocin. Jednak ze 

względu na ograniczoną ilość takiego 

surowca zakłady produkcyjne wykorzy-

stują również mokre trociny i odpady 

drzewne, a także zrębki leśne – wtedy 

dodatkowo trzeba ponieść nakłady 

związane z suszeniem surowca. Rysunek 

8 przedstawia schemat linii technolo-

gicznej produkcji peletów z suszarnią. 

Surowiec wykorzystywany do produk-

cji peletów nie może zawierać żadnych 

zanieczyszczeń chemicznych lub mine-

ralnych, np. piasku. Wszelkie zanie-

czyszczenia mineralne zwiększają ilość 

popiołu powstałego po spaleniu pele-

tów. Surowiec drzewny, który najlepiej 

nadaje się do peletowania, powinien 

mieć wilgotność mieszczącą się w prze-

dziale 12–16% (Potocki, 2003).

Przygotowanie surowca składa się 

z podobnych procesów jak w przy-

padku brykietowania drewna, z tym że 

należy przygotować drobniejszy mate-

riał do peletowania – frakcja nie powinna 

być dłuższa niż 3 mm. Takie parametry 

można osiągnąć poprzez rozdrobnienie 

trocin w młynie bijakowym, z odpowied-

nim sitem. Proces granulowania i procesy 

poprodukcyjne przebiegają podobnie jak 

w przypadku produkcji peletów ze słomy. 

Materiałem do produkcji peletów może 

być każdy rodzaj drewna, jeśli tylko odpo-

wiednio zostanie dobrana matryca granu-

lacyjna (Kowalewski, 2006).

Podsumowanie

Technologia produkcji biopaliw kompak-

towanych zależy przede wszystkim od 

rodzaju produktu – czy produktem końco-

Rys. 5. Schemat linii produkcyjnej peletów z suchej słomy i traw

Rys. 7. Schemat linii produkcyjnej peletów z suchych odpadów drzewnych

Rys. 8. Schemat linii produkcyjnej peletów z wilgotnych odpadów drzewnych

Rys. 6. Schemat linii produkcyjnej peletów z wilgotnej słomy i traw

wym są pelety, czy też brykiety. To przede 

wszystkim wpływa na budowę linii tech-

nologicznej. Linia produkcji peletów jest 

nieco bardziej złożona od tej produkującej 

brykiety. Dodatkowo produkcja peletów 

jest bardziej energochłonna, co spowodo-

wane jest koniecznością dokładniejszego 

rozdrabniania, mniejszą zawartością wil-

goci oraz całkowicie odmienną technolo-

gią zagęszczania. 

Surowiec, z którego produkujemy 

brykiety lub pelety, również determi-

nuje budowę linii produkcyjnej. Różnice 

budowy linii technologicznych są 

widoczne głównie w procesach przygo-

towania materiałów do kompaktowania. 

Szczególnie zauważalne są one w pierw-

szej fazie rozdrabniania biomasy. W zależ-

ności od tego, czy produkujemy biopaliwo 

z drewna, czy z biomasy rolniczej, stoso-

wane są całkowicie inne urządzenia wstęp-

nego rozdrabniania. Również wilgotność 

surowca wpływa na technologię kompak-

towania – istnieje wówczas konieczność 

dobudowania linii suszenia biomasy. 

W produkcji peletów rodzaj zagęsz-

czanego materiału określa dobór odpo-

wiedniej matrycy i rolek zagęszczających 

– w przeciwnym razie mogą wystąpić pro-

blemy z odpowiednią jakością paliwa. 

Rodzaj biomasy, z której mogą być 

wytwarzane brykiety, nie ma wpływu na 

dobór typu brykieciarki. Odpowiednio 

przygotowany surowiec każdego typu 

ulegnie zagęszczeniu.

Źródła:

• Grzywaczewski G., 2008, Alternatywa dla 

słomy, 

• Hejft R., 2002, Ciśnieniowa aglomeracja mate-

riałów roślinnych,
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• Potocki T., 2003, Wybrane zagadnienia tech-

nologii peletowania odpadów z drewna,
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• www.testmer.pl,
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W Polsce słoma pochodzi z upraw: zbóż – 92,6%, roślin 

oleistych – 5,1% oraz roślin strączkowych – 2,3%. Do 

celów energetycznych najczęściej używana jest słoma 

pszenna, jęczmienna, rzepakowa oraz kukurydziana. 

Niezalecana jest w tym przypadku słoma owsiana, cha-

rakteryzująca się niską temperaturą topnienia popiołu. 

Paliwo wykorzystywane do celów grzewczych musi 

spełniać określone wymogi technologiczne i cieplne. 

Ocenę jakości słomy wyznacza się na podstawie warto-

ści opałowej, wilgotności oraz stopnia zwiędnięcia. 

Zawartość wilgoci w słomie jest podstawowym 

parametrem świadczącym o możliwościach wykorzy-

stania jej w celach energetycznych (tab.1). Przydatność 

energetyczna jest miarą ceny słomy, a duże zawilgotnie-

nie powoduje trudności w przechowywaniu, zwiększe-

nie kosztów transportu, niewłaściwe funkcjonowanie 

instalacji, jak i zwiększoną emisję zanieczyszczeń w spa-

linach. Stopień zawilgocenia słomy ma duży wpływ 

na jej wartość opałową, dla słomy suchej waha się on 

w granicach 14–18 MJ/kg, natomiast słoma o 50-proc. 

wilgotności ma wartość opałową ok. 5 MJ/kg. 

Słoma jako paliwo wykorzystywane 

do celów energetycznych

Zastosowanie nowoczesnych technologii spowodowało, że kanon tradycyjnego polskiego rolnictwa odszedł już 

dawno do lamusa. Poprzez ograniczenie chowu bydła, koni czy też owiec powstają duże nadwyżki słomy, która 

wykorzystywana jest do celów energetycznych oraz jako nawóz organiczny. Nadmiar słomy w Polsce szacowany jest 

na ok. 9–12 mln ton, co jest równoważne 5,3–7 mln ton węgla kamiennego. 

Drugim parametrem wpływającym na jakość 

słomy jest jej stopień zwiędnięcia. Na jego podstawie 

ocenić można, jak długo słoma była pozostawiona na 

polu po żniwach oraz wielkość opadów w trakcie tego 

okresu. W wyniku procesu więdnięcia słoma zmienia 

swój kolor z barwy żółtej na szarą. Różnice pomiędzy 

nimi widoczne są w składzie oraz nieznacznie w war-

tości opałowej (tab.2). Warto zwrócić uwagę, że słoma 

szara posiada znacznie niższą zawartość chloru, co 

korzystnie wpływa na proces jej spalania.

Przetwarzanie słomy

Na technologię pozyskiwania energii ze spalania słomy 

składają się trzy etapy: otrzymywanie słomy, przygoto-

wanie do spalania oraz samo spalanie. Pierwszy etap, 

czyli otrzymywanie, jest to uboczny proces zbierania 

plonów. W skład drugiego, czyli przygotowania do 

spalania, wchodzi kilka technologii zbierania i formo-

wania słomy, np.: zbiory prasami konwencjonalnymi 

(małe bele prostopadłościenne), zbiory prasami rolują-

cymi (duże bele cylindryczne), zbiory prasami o dużej 

Tab.1. Wartość opałowa biomasy w zależności od słomy

Rodzaj biomasy
Wartość opałowa [MJ/kg]

Wilgotność biomasy [%]
w stanie suchym w stanie świeżym

Słoma pszenna 17,5 12,6–14,3 15–20

Słoma jęczmienna 16,1 12,0–13,9 12–22

Słoma rzepakowa 15,6 10,2–12,7 30–40

Słoma kukurydziana 16,8 5,3–7,2 45–60
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zwięzłości (duże bele prostopadłościenne) 

oraz zbiory luźnej słomy przyczepami 

samozbierającymi. Spalanie, czyli koń-

cowy etap przetwarzania słomy, sprawia 

najwięcej problemów. W składzie słomy 

można wyróżnić duże zawartości zarówno 

składników chlorowych, jak i metali alka-

icznych. Wysoka ich zawartość powo-

duje występowanie szkodliwych zjawisk, 

takich jak korozja, głównie na powierzch-

niach kotła o wysokich temperaturach, za 

którą odpowiedzialne są składniki chlo-

rowe. Natomiast duża zawartość metali 

alkaicznych powoduje, że temperatury 

topnienia i mięknięcia popiołu są niskie, 

co przyczynia się do powstawania szlaki 

na powierzchniach kotła o niskich tem-

peraturach. Wraz z rosnącym zaintereso-

waniem słomą, jako surowcem wykorzy-

stywanym do celów grzewczych, na rynku 

pojawiło się bardzo wielu producentów 

oferujących kotły przystosowane do jej 

spalania. Obecnie ze względu na techno-

logię spalania wyróżniamy kotły opalane 

okresowo (wsadowo), kotły do ciągłego 

zasilania całymi belami oraz kotły opalane 

słomą rozdrobnioną. 

Kotły opalane okresowo osiągają śred-

nią moc do 500 kW. Jednorazowo można 

załadować do 1000 kg słomy. Sam załadu-

nek w przypadku małych kotłów odbywa 

się ręcznie, natomiast w przypadku dużych 

za pomocą ciągnika rolniczego wyposażo-

nego w widły lub chwytak. Zaletą wielu 

kotłów jest możliwość zmiany prędko-

ści procesu spalania poprzez sterowanie 

prędkością nadmuchiwanego powietrza. 

Regulacja polega na zmianie ilości powie-

trza oraz skierowaniu jego w najbardziej 

optymalne miejsce za pomocą systemu 

dysz nadmuchowych. W celu zachowania 

ciągłości produkcji ciepła kotłownie opa-

lane okresowo wyposażone są w duże 

zbiorniki akumulacyjne o pojemności 

nawet do 100 m3. 

Kotły przystosowane do spalania całych 

bel wykorzystuje się w przypadku dużego 

zapotrzebowania na energię cieplną. Bele 

podawane do kotła ustawione są szere-

gowo. Za pomocą dźwignicy przedostają 

się do skrzyni zasilającej, w której hydrau-

liczny tłok wypycha je do tunelu zasilają-

cego. Następnie odpowiednie przenośniki 

transportują bele w stronę palnika w ścia-

nie kotła. Proces spalania regulowany jest 

poprzez sterowanie szybkością przesuwu 

bel oraz ilością doprowadzonego powie-

trza. Wadą tych kotłów jest konieczność 

zastosowania dodatkowych zabezpieczeń 

odpowiedzialnych za uniemożliwienie 

wydostania się płomienia poza obręb spa-

lania. Wiąże się to z dodatkowymi kosz-

tami budowy kotłowni. 

Kotły opalane słomą w sposób cią-

gły są popularne w przypadku kotłowni 

o mocach powyżej 0,5 MW. Słoma dostar-

czana jest do kotłowni w postaci praso-

wanych bel. Usuwane są z nich sznurki 

wiążące, a następnie poddawane są wtór-

nemu rozdrobnieniu do postaci, w któ-

rej występowały przed sprasowaniem. 

Pierwotnie do rozdrobnienia słomy stoso-

wano sieczkarnie, obecnie bardziej popu-

larne są rozdzieracze. Tak przygotowane 

paliwo dostarczane jest do zasobnika, 

skąd podajnikiem ślimakowym lub tło-

kiem przedostaje się do kotła. Dużą zaletą 

tych kotłowni jest wysoka wydajność 

i pełna automatyka wszystkich procesów. 

Rozwiązanie to najczęściej stosuje się dla 

kotłowni osiedlowych i ciepłowni rejono-

wych. Wadą tego typu kotłowni są wyso-

kie koszty inwestycyjne. 

Słoma a paliwa tradycyjne

Zainteresowanie słomą jako surowcem 

energetycznym zaczęło się w latach 70. 

ubiegłego stulecia, kiedy to powstały pro-

cedury prawne zabraniające palenia resz-

tek pożniwnych na polach. Jako paliwo 

słoma jest jednak bardzo trudna w obsłu-

dze, chociażby ze względu na transport 

czy podawanie do kotła. Ponadto jest nie-

jednorodna, wilgotna, a przede wszyst-

kim duża objętościowo w stosunku do 

zawartości energii. W porównaniu jed-

nak z innymi konwencjonalnymi pali-

wami słoma odznacza się dobrymi wła-

ściwościami w zakresie emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery (tab. 3), a przede 

wszystkim jako paliwo wymaga najniższej 

temperatury spalania, przez co w niskim 

stopniu emituje tlenki azotu (tab. 4).

Dużej redukcji w spalinach ulega 

zawartość siarki z ok. 580 g/GJ dla węgla 

i 500 g/GJ dla oleju opałowego do ok. 130 

g/GJ. Zawartość tlenków azotu zmniejsza 

się z ok. 200 g/GJ dla węgla do ok. 130 g/GJ 

w przypadku słomy. Najwidoczniejsza jest 

jednak redukcja dwutlenku węgla, w przy-

padku którego słoma charakteryzuje się 

zerowym bilansem CO
2
 przyczyniającego 

się do powstawania efektu cieplarnianego. 

Przy spalaniu prawie każdego paliwa do 

atmosfery przedostają się nieznaczne ilo-

ści pyłów, jednak ze względu na ich skład 

chemiczny w przypadku słomy nie zostały 

one zaklasyfikowane do substancji zagra-

żających środowisku. 

Źródła: 

• Produkcja biomasy na cele energetyczne, 

pod red. Jarosława Frączka

• Przetwarzanie biomasy na cele energe-

tyczne, pod red. Jarosława Frączka

• Kapuśniak J., 2008, Wykorzystanie słomy do 

celów grzewczych, GLOBEnergia 4/2008

• www.oodr.pl

Tab. 2. Właściwości słomy żółtej i szarej

Słoma żółta Słoma szara

Zawartość wody [% wag.] 15 15

Zawartość popiołu [% wag.] 4 3

Zawartość węgla [% wag.] 42 43

Zawartość tlenu [% wag.] 37 38

Zawartość wodoru [% wag.] 5,0 5,2

Zawartość chloru [% wag.] 0,75 0,20

Zawartość azotu [% wag.] 0,35 0,41

Zawartość siarki [% wag.] 0,16 0,13

Części lotne [% wag.] 70 73

Rzeczywista wartość opałowa [MJ/kg] 14,4 15

Wartość opałowa paliwa bez wody

 i popiołu [MJ/kg]
18,2 18,7

Tab. 4. Temperatury spalania różnych paliw

Rodzaj paliwa Temperatura spalania [oC]

Słoma 850–1100

Węgiel kamienny 1150–1500

Węgiel brunatny 1100–1450

Olej opałowy 1240–1600

Gaz ziemny 1200–1550

Tab. 3. Wielkość emisji szkodliwych substancji do atmosfery dla różnych paliw

Rodzaj paliwa Emisja [kg/GJ]

CO
2

NO
x

SO
2

pyły

Słoma – 0,16 0,07 0,2

Węgiel 100 0,3–0,4 0,5–1 0,05

Olej opałowy 77 0,055–0,15 0,15–0,5 –

Gaz ziemny 52 0,05–0,15 – –

Drewno – 0,16 – 0,2

Joanna Szeremeta
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BIOMASA / przegląd

ABC 
bioenergetyki

Biomasa 
to ulegające biodegrada-
cji substancje pochodze-
nia roślinnego lub zwie-
rzęcego, pochodzące 
z produktów, odpadów 
oraz pozostałości z pro-
dukcji rolnej i leśnej, 
a także z przemysłu prze-
twarzającego ich pro-
dukty oraz inne części 
odpadów.

Biogaz 
gaz palny będący pro-
duktem fermentacji ana-
erobowej związków 
pochodzenia organicz-
nego, oraz częściowo 
ich gnicia, powstający 
w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 
najczystsza postać alko-
holu etylowego, uzy-
skiwanego w procesie 
odwadniania spirytusu, 
produkowanego z surow-
ców pochodzenia rolni-
czego. Etanol powstaje 
w wyniku fermenta-
cji skrobi lub fermenta-
cji cukrów i procesów 
destylacji.

Biometanol (CH3OH) 
alkohol metylowy wytwa-
rzany z biomasy roślinnej. 
Metanol otrzymuje się 
w wyniku suchej destyla-
cji materiału roślinnego, 
a także gazu syntezo-
wego uzyskiwanego na 
drodze pirolizy.

Biodiesel 
paliwo ciekłe do silni-
ków z zapłonem samo-
czynnym zawierające 
w 100% metylowe (lub 
etylowe) estry kwasów 
tłuszczowych.

Zrębki 
ścinki drewna o długości, 
mierzonej zgodnie z kie-
runkiem włókien, od 5 do 
50 mm.

Pytanie do redakcji
Słyszałem o możliwości spalania oleju rzepa-
kowego zamiast oleju napędowego w silniku 
samochodu osobowego. Jakie zagrożenia nie-
sie takie postępowanie?

Fizycznie, w temperaturze powietrza wyższej 
niż 10°C, możliwe jest uruchomienie i praca sil-
nika wysokoprężnego na paliwie składającym się 
w 100% z czystego oleju rzepakowego. Jednak 
po dłuższym czasie eksploatacji użytkowanie 
takiego paliwa niesie ze sobą wiele konsekwencji, 
a im silnik jest nowszy konstrukcyjnie, tym użyt-
kowanie będzie droższe. Ze względu na znacz-
nie wyższą lepkość kinematyczną oraz wyższą 
temperaturę zapłonu, niespalony olej rzepakowy 
w postaci nagaru będzie osadzał się na głowicy, 
zaworach i końcówkach rozpylaczy. Dodatkowo 
podczas uruchamiania zimnego silnika na oleju 

rzepakowym istnieje możliwość osadzania się go 
na ściankach cylindrów i spływania do miski ole-
jowej, co skutkuje mieszaniem się oleju rzepako-
wego z olejem silnikowym. 

Niektóre firmy specjalizują się w przystoso-
wywaniu silników do zasilania czystym olejem 
rzepakowym – taki zestaw ma na celu podgrza-
nie oleju rzepakowego i dopiero wprowadzenie 
go do silnika bądź rozruch silnika na oleju napę-
dowym, a po rozgrzaniu silnika przełączenie zasi-
lania na olej rzepakowy.

Nieco inną możliwością jest stosowanie 
estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego, czyli tzw. biodiesla B100. Takie 
paliwo jest bezpieczne dla silnika. Można je 
wyprodukować we własnym zakresie w specjal-
nym reaktorze, jest dostępne również na niektó-
rych stacjach paliw.

Grzegorz Pełka 
Redakcja GLOB Energia

Podczas fermentacji biomasy powstaje biogaz 
wysokiej jakości, z wysoką zawartością metanu, 
przy niskiej zawartości siarki.

Firma BIOFerm wybrała do wytwarzania bio-
gazu fermentację suchą. W metodzie tej, w prze-
ciwieństwie do fermentacji mokrej, wymagania 
stawiane materiałowi wyjściowemu są niezwy-
kle niskie. W rachubę wchodzą wszystkie sypkie 
organiczne substancje stałe, jak odpadki biolo-
giczne, rośliny zielone i gnój, z zawartością suchej 
masy do 60 procent. Ponadto nie jest konieczne 
żadne sortowanie lub wstępna obróbka bio-
masy. Innowacyjny system BIOFerm pozwala 

Cenna energia z biomasy
minimalnym nakładem zużytkować energetycz-
nie biomasę. W instalacjach biogazowych pro-
ces fermentacji rozdzielony jest na poszczególne 
fermentory, w których biomasa fermentuje 
w warunkach beztlenowych. System BIOFerm 
gwarantuje stale wysokie uzyski gazu z zawarto-
ścią metanu częściowo nawet ponad 60 procent.

Wytworzony biogaz jest ostatecznie prze-
kształcany w prąd i ciepło w module kogenera-
cyjnym. Wytworzona energia elektryczna może 
być oddana do sieci publicznej, a energią cieplną 
można na przykład zasilać sieć ciepłowniczą.

Źródło: Viessmann

2/201144
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Spalanie biomasy to nie tylko spalanie drewna, czy 
też pochodnych z jego przetwórstwa, ale także spa-
lanie na przykład słomy i siana. Takie paliwo, o ile nie 
jest przetworzone, np. na pelety lub brykiety, musi być 
spalane w balotach w specjalnych kotłach. Słoma jest 
idealną alternatywą dla paliw kopalnych i drzewnych 
w gospodarstwach rolnych dysponujących nią, gdzie 
na koszt słomy składają się tylko koszty jej sprasowa-
nia i zwiezienia.

Kotły na drewno
Kotły na drewno kawałkowe lub brykiety z załadun-
kiem ręcznym są popularne ze względu na stosunkowo 
niewysoką cenę oraz prostą konstrukcję i obsługę. 
Użytkowanie takich kotłów wiąże się z koniecznością 
uzupełniania ładunku paliwa co kilka godzin. Kocioł 
taki powinien pracować ze stałą mocą, tak aby proces 
spalania zachodził w sposób prawidłowy, tj. zupełny 
i całkowity. Moc osiągana przez kocioł zależy przede 
wszystkim od ilości załadowanego paliwa, jego wil-
gotności, ilości doprowadzonego powietrza i jego 
temperatury (Rybak, 2006). Kocioł przystosowany do 
spalania biomasy powinien charakteryzować się więk-
szą komorą załadowczą i większymi drzwiami zasypo-
wymi niż kotły węglowe. Często na rynku spotykane 
są kotły przystosowane do spalania zarówno węgla 
i drewna. W takiej sytuacji warto wybrać ten, w którym 
częstotliwość wizyt w kotłowni nie będzie zbyt duża. 
Należy wziąć pod uwagę fakt, że drewno i inne stałe 
biopaliwa charakteryzują się niższą wartością opałową 
(tab. 1), a także gęstością energetyczną - a co za tym 
idzie w komorze zasypowej o danej objętości zma-

Tab. 1. Porównanie wartości opałowych 

wybranych nośników energii

Rodzaj paliwa Wartość opałowa 
Gaz ziemny 35 [MJ/m3]

Węgiel kamienny 17- 29 [MJ/kg]

Węgiel brunatny 7,5-21 [MJ/kg]

Olej opałowy 42 [MJ/kg]

Gaz płynny (LPG) 45 [MJ/kg]

Drewno (wilgotność 20 %) ok. 16 [MJ/kg]

Słoma (wilgotność 20 %) 15,4-16 [MJ/kg]

Pelety 17,5- 21 [MJ/kg]

Brykiety 15,5- 19,5 [MJ/kg]

Przegląd technologii kotłów na 
biomasę małej mocy

Technologia wykorzystania biomasy w ciągu ostatnich lat gwałtownie zaczęła się rozwijać. Oprócz tradycyjnych wsa-
dowych kotłów wszystkopalnych, nieposiadających rozbudowanej automatyki, zaczęły się pojawiać urządzenia zga-
zowujące drewno oraz kotły zautomatyzowane z podajnikami. 
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gazynujemy więcej energii z węgla niż 
z biomasy.  

W przypadku kotłów małej mocy 
(w artykule przyjęto, że są to kotły do 50 
kW), możemy podzielić kotły wsadowe na 
te z górnym i dolnym spalaniem, spalające 
paliwo suche, tj. o wilgotności 25-30%, 
oraz spalające drewno mokre, tj. o wilgot-
ności ponad 30%. 

Kocioł z górnym spalaniem
Najprostszym, najtańszym, a zarazem 
najmniej efektywnym urządzeniem jest 
kocioł z górnym spalaniem. Posiada on 
prostą konstrukcję - komora zasypowa 
jest połączona z komorą spalania (rys. 1). 
Spalanie w takim kotle zachodzi w całej 
objętości paliwa (dlatego też często nazy-
wane są kotłami ze spalaniem w całej 
objętości złoża), przebiega dosyć szybko 
i jest trudne w sterowaniu. Sterować 
kotłem można poprzez regulację ilo-
ściową dopływu powietrza- przymyka-
nie klap wlotu powietrza, a także poprzez 
przydławianie wylotu spalin (zmniejszany 
jest w ten sposób ciąg kominowy). Często 
kotły zasypowe są wyposażone w termo-
statyczne regulatory ciągu. W przypadku 
wzrostu temperatury w kotle poza usta-
loną wartość regulator przymyka dopływ 
powietrza do kotła, zmniejszając inten-
sywność procesu spalania, a co za tym 
idzie moc kotła. Jednak przydławianie 
zmniejsza sprawność kotła, emitowa-
nych przy tym jest więcej niedopalonych 
cząstek paliwa i groźnego tlenku węgla. 
Dodatkowo sterowanie pracy kotła stało-
palnego, nieposiadającego automatyki, 
realizowane jest także poprzez przydławie-
nie wylotu spalin - klapą umiejscowioną 
w czopuchu kotła (sterowaną manualnie) 
- lub poprzez zastosowanie prostego urzą-
dzenia, jakim jest ogranicznik ciągu komi-
nowego zainstalowany w przewodzie 
kominowym. Ogranicznik ten jest zbu-
dowany z ruchomej klapy z odpowiednio 
ustawionym obciążnikiem. W przypadku 
zbyt dużego podciśnienia w kominie 
siła podciśnienia przeważy siłę ciążenia 
obciążnika i klapa otwiera się wpuszcza-
jąc powietrze do przewodu kominowego, 
a tym samym zmniejszając podciśnienie 
w kotle. Istnieje również możliwość stero-
wania procesem spalania za pomocą ilości 
dostarczanego powietrza (przymkniecie 
lub uchylenie klapy dopływu powietrza), 
Sprawność kotła z górnym spalaniem 
może wynosić maksymalnie około 75%, 
choć często zdarza się, że jest znacznie 
niższa. Częstotliwość zasypu kotła zwy-
kle nie przekracza kilku godzin - zależy od 
pojemności komory załadowczej oraz od 
chwilowego zapotrzebowania na ciepło 
budynku. Kotły te są również dosyć czę-
sto wyposażane w wentylatory nawiewu 
powietrza, a także w tzw. krótki obieg, 

który zapobiega powrotowi do kotła wody 
o zbyt niskiej temperaturze. 

Ze względu na duże spadki sprawno-
ści spowodowane sterowaniem ilościo-
wym doprowadzanego powietrza najlep-
szym rozwiązaniem dla kotłów zasypowych 
byłaby praca z mocą nominalną. Jest to moż-
liwe pod warunkiem zastosowania zbior-
nika akumulacyjnego. W przypadku kotłów 
z górnym spalaniem, jest to rzadko spo-
tykana praktyka – ze względu na wysoką, 
w porównaniu z kotłem, cenę bufora ciepła.

Kocioł z dolnym spalaniem
Nieco bardziej zaawansowanym technolo-
gicznie i droższym, w porównaniu z kotłem 
górno spalającym, jest kocioł z dolnym 
spalaniem. Charakteryzuje się on wydzie-
lonymi dwoma komorami - komorą zasy-
pową i komorą spalania. Paliwo nie spala 
się w całej jego objętości, lecz tylko w jed-
nym obszarze, gdy się wypali, grawitacyjnie 
opada kolejna część, aż do momentu zuży-
cia całego zasypu. Istnieje tutaj możliwość 
spalania ciągłego, tj. dosypywania kolejnej 
porcji paliwa, zanim wypali się całkowicie 
porcja poprzednia. Kocioł podczas procesu 
rozpalania, pracuje tak jak kocioł z górnym 
spalaniem (rys. 1), zamknięcie zasuwy powo-
duje przejście do systemu dolnego. Atutem 
takiego kotła w porównaniu z kotłem z gór-
nym systemem spalania jest wyższa spraw-
ność oraz mniejsze emisje szkodliwych sub-
stancji, np. tlenku węgla. Gazy powstałe 
podczas procesu spalania spalają i dopalają 
się w komorze paleniskowej. Sprawność 

kotła z dolnym spalaniem, dzięki dłuż-
szemu obiegowi spalin, jest wyższa niż dla 
kotła z górnym spalaniem i wynosi ok. 80%. 
Kocioł ten charakteryzuje się również niż-
szymi emisjami zanieczyszczeń niż kocioł 
z górnym spalaniem. Podobnie, jak w przy-
padku kotła z dolnym spalaniem, tak i tutaj 
występują wersje kotłów z wentylatorem 
nadmuchowym, dodatkowo z rozdziałem 
powietrza pierwotnego i wtórnego oraz 
krótkim obiegiem. 

Kocioł zgazowujący drewno
Bardzo dobrą metodą pozyskania energii 
z drewna jest jego zgazowanie. Obecnie 
jest dostępnych sporo kotłów niewielkiej 
mocy pracujących w ten sposób (rys. 3). 
Wytwarzanie energii cieplnej w kotłach 
tego typu przebiega w czterech etapach, 
na które składa się:
I  - suszenie i zgazowanie drewna,
II  - spalanie gazu drzewnego w palniku, 
III  - dopalanie gazu drzewnego w komo-

rze spalania i odbiór ciepła ze spalin,
IV - wyrzut schłodzonych spalin przez 

komin.
Taki proces wytwarzania energii charak-
teryzuje się niską emisją szkodliwych 
substancji.
W kotle zgazowującym możemy wyróżnić 
pięć stref (rys. 2), w zależności od tempe-
ratury i zaawansowania procesu spalania 
(Kapuśniak, 2009):
I - strefa suszenia. Zachodzi w górnej 

części komory załadowczej – załado-
wane do kotła drewno jest podsuszane. 

Rys. 1. Kocioł z górnym i dolnym spalaniem

Rys. 2. Kocioł na zgazowanie drewna (J. Kapuśniak, 2009)

GLOBEnergia44Akademia Viessmann



BIOMASA

2/201148

Podczas rozpalania kotła wstęp-
nie przebiega tylko ta faza. Z drewna 
odparowuje wilgoć, zaś dym uchodzi 
jak w zwykłym kotle. Proces suszenia 
zachodzi w temperaturze około 450 °C. 

II - strefa zgazowania (karbonizacji). 
Po powstaniu warstwy żaru zostają 
zamknięte górna i dolna komora oraz 
klapa kominowa, przez co dym prze-
pływa w kierunku do dołu przez dysze. 
Ciągły wzrost temperatury drewna 
powoduje uwalnianie się gazów 
i soków drzewnych. Mieszanina ta 
ulega kondensacji do postaci smoli-
stego octu drzewnego. Temperatura 
w kotle rośnie, a drewno żarząc się 
uwalnia kolejne lotne składniki, prze-
chodząc w węgiel drzewny.

III - strefa utleniania. Węgiel drzewny 
żarzy się w temperaturze 700-1000 °C. 
W wyniku utleniania powstaje tlenek 
węgla, wydziela się wodór oraz metan, 
dodatkowo wydziela się niepalny dwu-
tlenek węgla.

IV - strefa redukcji. Powstały w procesie 
utleniania dwutlenek węgla omywa 
węgiel drzewny żarzący się w tempe-
raturze ok. 1300 °C i ulega redukcji do 

palnego tlenku węgla. Im wyższa tem-
peratura węgla drzewnego, tym więcej 
powstaje tlenku węgla.

V - strefa spalania. Wyprodukowany gaz 
drzewny poprzez dyszę przepływa do 
komory spalania i tam, tworząc mie-
szankę z powietrzem wtórnym, spala 
się. Zapłon następuje w dyszy, nato-
miast pełne dopalenie gazu następuje 
w komorze spalania. Spaliny oddają 
ciepło w wymienniku ciepła.

Wymienione powyżej strefy mają charak-
ter czysto teoretyczny. 

Aby zapewnić odpowiednią ilość 
powietrza, stosuje się w kotłach tego typu 
wentylatory nadmuchowe lub wycią-
gowe. Jeden załadunek kotła wystarcza na 
ogrzewania przez 8-12 godzin, zaś spraw-
ność wynosi powyżej 85%.

Kotły wsadowe, a szczególnie kotły na 
zgazowanie, aby pracować ciągle z nomi-
nalną mocą i optymalnymi parame-
trami spalania, powinny być wyposażone 
w bufory magazynujące energię cieplną. 
W przypadku kotłów z dolnym i górnym 
spalaniem rzadko stosuje się w instala-
cjach bufory ciepła, ze względu na spory 
koszt ich zakupu.  

Kotły z automatycznym 
podawaniem paliwa
Kotły wyposażone w automatyczne podaj-
niki charakteryzują się bardziej skompliko-
waną budową. Oprócz urządzeń mecha-
nicznych, takich jak podajniki ślimakowe, 
kotły te mają również rozbudowane sys-
temy sterowania prędkością podawania 
paliwa i nawiewu powietrza, a także zapa-
larki paliwa i sondy lambda. Takie sys-
temy pozwalają na ograniczenie obsługi 
kotłów do minimum. W przypadku stoso-
wania wbudowanego zasobnika o pojem-
ności nieprzekraczającej 300 litrów i kotła 
o mocy ok. 25 kW, przy nominalnej mocy 
kotła zapas paliwa powinien wystarczyć 
nawet przez tydzień. 

Najbardziej popularne są dwa typy 
palników: z podawaniem paliwa od dołu 
(tzw. palenisko retortowe) oraz z pozio-
mym podawaniem paliwa.

Kotły małych mocy, tj. do 50 kW, mają 
ograniczoną możliwość spalania paliwa 
wilgotnego, tj. zrębek. Przeważnie kotły 
automatyczne małej mocy z paleniskiem 
retortowym (rys. 4) pozwalają na spalanie 
peletów, owsa, a także ekogroszku, nie-
którzy producenci dają możliwość spala-
nia brykietów o średnicach do 3 cm. Kotły 
o tak szerokim asortymencie spalanego 
paliwa mają wbudowane palenisko retor-
towe. Paliwo jest podawane z zasobnika 
ślimakiem i wypychane w górę na talerz 
retorty. Poprzez złoże przepływa powie-
trze pierwotne potrzebne do zainicjo-
wania procesu spalania, zaś powyżej po 
obwodzie paleniska, tuż nad strefą żaru, 
wdmuchiwane jest powietrze wtórne, 
powodując dopalanie się gazów. Popiół 
przesuwany przez świeżą porcję paliwa 
osypuje się na zewnątrz retorty. Zarówno 
ślimak, jak i palenisko bardzo często 
wykonane są z ognioodpornego żeliwa. 
Efektywne są również kotły z palnikiem 
podającym paliwo poziomo - najczęściej 
spotykane tego typu urządzenia są przy-
stosowane do spalania peletów (rys. 5), 
z możliwością spalania owsa. W zależno-
ści od rodzaju spalanego paliwa, odpo-
wiednio ustawia się sterownik odpowie-
dzialny za prędkość podawania paliwa, 
jak i za ilość doprowadzanego powietrza. 
Niektórzy producenci, w celu uzyskania 
lepszej efektywności, w kotłach montują 
sterowniki wyposażone w sondę lambda. 
Sonda ta ma za zadanie sterowanie ilością 
powietrza wprowadzanego do kotła, bada-
jąc ilość tlenu w wyrzucanych z kotła spali-
nach. Kotły z automatycznym podawaniem 
paliwa muszą posiadać również zabezpie-
czenia przed cofającym się płomieniem. 
W przypadku kotłów z paleniskiem retor-
towym są to czujniki temperatury umiesz-
czone przy zasobniku paliwa - wzrost tem-
peratury powyżej określonej wartości, np. 
70°C, powoduje przyspieszenie wypycha-

Rys. 3. Kocioł na zgazowanie drewna 

(Źródło: Viessmann)

Rys. 4. Kocioł z paleniskiem retortowym 

(Źródło: www.defro.pl)

Rys. 5. Zestaw do spalania peletów (1- kocioł, 2- palnik, 3- podajnik skośny, 4- zasobnik, 5- podpora 

zasobnika, 6- drzwi kotła (Źródło: www.atmos.cz)
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Rys. 6. Kocioł opalany słomą 

(Źródło: www.metalerg.pl)

nia paliwa - mające na celu uniemożliwie-
nie przedostania się ognia do zasobnika, 
często posiadają również system pozwala-
jący na zalanie wodą paliwa znajdującego 
się w podajniku ślimakowym. W przy-
padku palnika z poziomym podawaniem, 
dozowana jest tylko taka ilość peletów, 
jaka jest potrzebna w danym momencie 
do spalania. Sprawność kotła automatycz-
nego powinna nie być niższa niż 85%. 

Istnieje również możliwość zakupu 
samego palnika i wmontowania go do 
kotła, którym się dysponuje - w przy-
padku kotłów na paliwa stałe montażu 
palnika dokonuje się w ściance bocznej 

• wymiennika ciepła, w którym odda-
wane jest ciepło zawarte w spalinach

Zarówno komora załadowcza, jak i komora 
spalania, wyłożone są szamotem w celu 
utrzymania wysokiej temperatury spalania. 

Spalanie słomy zachodzi bardzo 
szybko, dlatego też producenci kotłów na 
słomę zalecają stosowanie dużych bufo-
rów ciepła - np. dla kotła o mocy nomi-
nalnej 40 kW bufor powinien mieć pojem-
ność minimum 3000 litrów. Kotły te 
idealnie nadają się do ogrzewania budyn-
ków w gospodarstwach rolnych.

Duża ilość dostępnych na rynku tech-
nologii pozwala, dobrać odpowiednią 
do potrzeb danego użytkownika oraz 
dostępności paliwa. Dzięki temu biomasa 
staje się coraz popularniejszym substy-
tutem węgla, a nawet oleju opałowego 
i gazu LPG.

Źródła:
• Kapuśniak J., 2009, Kotły na zgazowanie 

drewna
• Rybak W., 2006, Spalanie i współspalanie biopa-

liw stałych
• Materiały firmy Viessmann 
• Materiały firmy Defro
• Materiały firmy Atmos
• Materiały firmy Metalerg 
• www.termomodernizacja.com.pl

INFORMACJA

kotła, poprzez wycięcie otworu w płasz-
czu wodnym, odpowiednim go zabez-
pieczeniu i wmontowaniu palnika, ewen-
tualnie wycięciu otworu w drzwiach 
zasypowych kotła. Niektórzy producenci 
oferują wstępnie przygotowane do zauto-
matyzowania kotły. Polega to na wycię-
tym i zaślepionym otworze w bocznym 
płaszczu wodnym kotła. Bardzo popular-
nym i ekonomicznie uzasadnionym zabie-
giem jest również wymiana palnika olejo-
wego na palnik spalający biomasę.

Kotły opalane słomą
Zupełnie innym zagadnieniem jest spala-
nie biomasy w postaci balotów słomy. Ze 
względu na niską gęstość energetyczną 
słomy, oraz szybko zachodzący proces 
jej spalania, kotły takie mają spore gaba-
ryty (rys. 6), najmniejsze dostępne moce 
kotła wynoszą nie mniej niż 25 kW. Kotły 
o mocach nieprzekraczających 50 kW 
zasilane są małymi prostopadłościen-
nymi kostkami słomy, ładowanymi ręcz-
nie. Najbardziej efektywnie słoma spala 
się w systemie przeciwprądowym, gdzie 
powietrze do spalania dostarczane jest 
wentylatorem. Kocioł opalany słomą zbu-
dowany jest z:
• komory załadowczej, gdzie dostarczane 

jest powietrze pierwotne i następuje 
wydzielenie składników lotnych, 

• komory spalania gazów, wdmuchiwane 
jest do niej powietrze wtórne, powo-
dując utlenianie powstałych wcześniej 
gazów

Grzegorz Pełka
Wojciech Luboń
Redakcja GLOB Energia 
AGH, KSE

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH  
To nic nie kosztuje!

 
Przyślij zgłoszenie do Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej

2/2011 49

Twoje miasto – bez względu na liczbę mieszkańców może „zagrać” 
w Lidze Mistrzów Energii Odnawialnej w ramach ligi solarnej 
(kolektory i ogniwa fotowoltaiczne) oraz ligi biomasy (wykorzy-
stanie biogazu, drewna i słomy do produkcji ciepła).
Punkty są przyznawane w zależności od zainstalowanej mocy 
przypadającej na mieszkańca. 
Poza rankingiem ogólnym, gracze Ligi konkurują ze sobą w trzech 
grupach, w zależności od liczby mieszkańców.
Wśród Mistrzów 1. sezonu Europejskiej Ligi OZE znalazła się 
nagrodzona złotym medalem Nowa Dęba, a spośród 18 zwy-
cięzców Polskiej Ligi OZE złote medale otrzymały Myczkowce, 
Szczawnica, Ełk, Frombork i Nowa Dęba.
Z dniem 1 września 2010 rozpoczął się drugi sezon Polskiej 
Ligi Mistrzów OZE – zapraszamy zatem do zgłaszania kolejnych 
miast i gmin oraz inwestycji!
www.ozeliga.pl

Już 80 polskich miast i gmin współzawodniczy w Lidze. Dzięki 
wykorzystaniu OZE mogą pochwalić się
- znaczącymi oszczędnościami w budżecie
- wysoką świadomością ekologiczną mieszkańców 
- nowymi miejscami pracy 
- mniejszą emisją zanieczyszczeń i poprawą stanu środowiska, 
a zatem i  jakości życia mieszkańców.

Twoje miasto również może zagrać z nami!

Rejestracji w Lidze może dokonać każdy, kto zna dokładny adres 
instalacji, powierzchnię kolektorów lub moc kotłowni. 
Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie www.ozeliga.pl 

w zakładce „rejestracja miasta”. 
Jego wypełnienie zajmuje tylko kilka minut!
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ABC 
bioenergetyki

Biomasa 
to ulegające biodegrada-

cji substancje pochodze-

nia roślinnego lub zwie-

rzęcego, pochodzące 

z produktów, odpadów 

oraz pozostałości z pro-

dukcji rolnej i leśnej, 

a także z przemysłu prze-

twarzającego ich pro-

dukty oraz inne części 

odpadów.

Biogaz 
gaz palny będący pro-

duktem fermentacji ana-

erobowej związków 

pochodzenia organicz-

nego, oraz częściowo 

ich gnicia, powstający 

w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 
najczystsza postać alko-

holu etylowego, uzy-

skiwanego w procesie 

odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surow-

ców pochodzenia rolni-

czego. Etanol powstaje 

w wyniku fermenta-

cji skrobi lub fermenta-

cji cukrów i procesów 

destylacji.

Biometanol (CH3OH) 
alkohol metylowy wytwa-

rzany z biomasy roślinnej. 

Metanol otrzymuje się 

w wyniku suchej destyla-

cji materiału roślinnego, 

a także gazu syntezo-

wego uzyskiwanego na 

drodze pirolizy.

Biodiesel 
paliwo ciekłe do silni-

ków z zapłonem samo-

czynnym zawierające 

w 100% metylowe (lub 

etylowe) estry kwasów 

tłuszczowych.

Zrębki 
ścinki drewna o długości, 

mierzonej zgodnie z kie-

runkiem włókien, od 5 do 

50 mm.

Pytanie do redakcji
Czy kotłownia na zrębki o mocy ponad 1 MW 
może być w pełni zautomatyzowana?

Kotły na biomasę o mocy, jaka jest wymieniona 

w pytaniu, w większości przypadków mają 

odpowiednie, automatyczne systemy, pozwa-

lające na podawanie zrębek do paleniska, usu-

nięcie popiołu z kotła, a także systemy oczysz-

czania wymiennika ciepła z pyłu i sadzy oraz 

system oczyszczania spalin z pyłów. W kotłach 

o mocy ponad 1 MW zrębki mogą być poda-

wane do kotła podajnikiem ślimakowym. Jeżeli 

jest to kocioł z rusztem przesuwnym, to zrębki 

osuszając się i spalając przesuwane są na ruszcie 

ruchomym, aż do całkowitego spalenia i zsunię-

cia z ruszt. Popiół jest wygarniany z kotła odpo-

wiednim przenośnikiem. Również oczyszcza-

nie z sadzy osiadającej na wymienniku ciepła 

może być zautomatyzowane i odbywać się np. 

za pomocą sprężonego powietrza. Niestety nie 

każdy kocioł ma takie rozwiązanie w standar-

dzie, natomiast system wyłapywania pyłu ze spa-

lin powinien mieć każdy kocioł o mocy ponad 

1 MW. Przeważnie jest to realizowane za pomocą 

zespołu cyklonów.

Jak zasygnalizowano powyżej, kotłownia na bio-

masę może być w pełni zautomatyzowana.

Grzegorz Pełka 
Redakcja GLOB Energia
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Wykorzystanie biomasy i biogazu w Polsce

Struktura zużycia biomasy stałej na wsad przemian w 2009 roku

Struktura zużycia biogazu w 2009 roku

Struktura zużycia biomasy stałej w 2009 roku

Ź
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Nowoczesne kotły do spalania peletu działają w spo-

sób automatyczny i jedynymi czynnościami obsługo-

wymi są: opróżnianie zbiornika z popiołu, napełnie-

nie magazynu paliwa oraz sezonowy serwis systemu, 

analogiczny jak przy kotłach na gaz lub olej opałowy. 

Systemy grzewcze oparte na kotłach do spalania bio-

paliw stałych można podzielić na systemy do spalania 

biopaliwa w postaci rozdrobnionej, takiej jak pelety lub 

zrębki (fot. 1) oraz na systemy do spalania biopaliw sta-

łych w postaci nierozdrobnionej, tzw. polana (fot. 2).

Urządzenia te pomimo różnic mają dużo cech 

wspólnych, związanych z automatyką, sterowaniem 

oraz systemem zabezpieczeń. 

Kotły na pelet i zrębki są to zazwyczaj kotły wodne, 

niskotemperaturowe, wyposażone w palniki zintegro-

wane z korpusami kotłów, z wentylatorami ssącymi 

regulowanymi falownikiem, z pełną automatyzacją. Są 

to urządzenia nowoczesne (fot. 3), które powstawały 

ewolucyjnie przez rozwój kolejnych jednostek, które 

projektowano w oparciu o gromadzone doświadcze-

nia w zakresie spalania biomasy.

Nowoczesność tych jednostek należy rozpatry-

wać w aspekcie automatyki i sterowania, wysokiej 

sprawności i efektywności, różnorodności systemów 

doprowadzenia paliwa, optymalizacji i wzornictwa. 

W nowoczesnych kotłach stosuje się sterowniki swo-

bodnie programowalne, realizujące wszystkie funk-

cje, związane z automatyką, sterowaniem i komuni-

kacją jednostki z otoczeniem. Jednostka centralna 

steruje wszystkimi procesami wewnętrznymi w kotle, 

związanymi ze spalaniem, tj. doprowadzeniem paliwa, 

doprowadzeniem powietrza w sposób płynny, odpro-

wadzeniem spalin, automatycznym oczyszczaniem 

wymienników oraz palnika, pomiarami temperatury, 

pomiarami składu spalin z wykorzystaniem sondy 

lambda, regulacją, optymalizacją procesu spalania, 

automatycznym zapłonem oraz nowoczesnymi zabez-

pieczeniami. Regulacja polega na doprowadzeniu 

paliwa w odpowiedniej ilości, za pomocą dozownika śli-

makowego, napędzanego precyzyjnym silnikiem elek-

trycznym, oraz sterowaniem ilością doprowadzonego 

powietrza do komory spalania, w zależności od zapo-

trzebowania na ciepło. Optymalizacja realizowana jest 

przez indywidualne sterowanie pracą wentylatorów 

oraz ustalanie proporcji powietrza pierwotnego, wtór-

nego i wtórnego korygującego, w zależności od mocy 

chwilowej, temperatury i składu spalin. Nowoczesna 

architektura sterownika pozwala na swobodną rozbu-

dowę o dodatkowe moduły, dla np. sterowania wie-

loma obiegami z mieszaczami, regulacją w układzie 

pogodowym, możliwością sterowania obiegiem cie-

płej wody użytkowej, obiegiem solarnym, układem do 

podnoszenia temperatury powrotu, układem z bufo-

rem ciepła, z dodatkowym źródłem ciepła (kocioł 

gazowy, olejowy, grzałka elektryczna, odzysk ciepła), 

układem z wymiennikiem ciepła dla ciepłej wody użyt-

kowej. Ponadto sterownik kontroluje poziom paliwa 

za pomocą czujników na podczerwień, może sterować 

klapą na przewodzie spalinowym, komunikować się 

z użytkownikiem za pomocą modemu w telefonii sie-

ciowej (fot. 4), lub za pomocą SMS’ów w sieci komór-

kowej GSM. 

Do komunikacji bezpośredniej z użytkownikiem 

służy zazwyczaj zintegrowany graficzny ekran ciekło-

krystaliczny z klawiaturą. Płynna regulacja wydajności 

wentylatorów powietrza oraz szeroki zakres i dosko-

nałe zestopniowanie mocy kotłów pozwalają na opty-

malne dopasowanie kotła do potrzeb użytkownika. 

Kotły takie pracują płynnie w zakresie mocy od ok. 30 

do 100%. Nowoczesne kotły na biomasę charaktery-

zują się wysoką sprawnością, sięgającą 92%, oraz niską 

emisyjnością substancji szkodliwych i pyłów, potwier-

dzoną atestami. Wysoka sprawność uzyskiwana jest 

przez zastosowanie nowoczesnych sterowników 

i skomplikowanych algorytmów, sterujących pracą 

podzespołów. Dla poprawienia sprawności optyma-

lizowana jest geometria wewnętrznych elementów 

kotła, przez które przepływają spaliny. Dla zmniejsze-

nia strat postojowych stosuje się izolację termiczną 

kotła o grubości nawet do 80 mm. Możliwa jest zabu-

dowa klap na przewodzie spalinowym (opcja), dla 

zmniejszenia strat postojowych. Stosowane sterow-

niki umożliwiają regulację pogodową, która w połą-

czeniu z indywidualną regulacją obiegów grzewczych 

poprawia efektywność energetyczną całego systemu 

grzewczego. Wysoką funkcjonalność kotłów na bio-

masę uzyskuje się przez zautomatyzowanie wszystkich 

procesów od doprowadzenia paliwa przez automa-

tyczny rozruch, wyłączenie, oczyszczanie wymiennika 

i palnika do automatycznego odprowadzenia popiołu. 

Duże ułatwienie może stanowić czytelny ekran oraz 

przejrzyście zaprojektowane menu ekranowe dla użyt-

kownika. Palniki wykonane są ze stali stopowej, ele-

menty szczególnie narażone na wysoką temperaturę 

wykonane są z żeliwa lub stali żaroodpornej, co gwa-

rantuje ich wysoką trwałość. Ilość czynności serwiso-

wych, które wykonuje się łatwo przez ergonomiczną 

budowę kotłów, ogranicza się do minimum. 

Współczesne kotły na biomasę realizują skompli-

kowane operacje związane z procesem wytwarzania 

ciepła, a więc mają złożoną konstrukcję. W typowych 

kotłach na biomasę występuje rozdzielona konstruk-

cyjnie komora spalania oraz wymiennik ciepła (fot. 

5). Zazwyczaj są to dwa niezależne bloki, łączone na 

etapie zabudowy kotła. Taka konstrukcja odzwiercie-

dla sposób pracy kotła oraz względy technologiczne, 

związane z jego wytworzeniem, konserwacją, serwiso-

waniem i ewentualnymi naprawami. Nie bez znaczenia 

Kotły na biopaliwa stałe
Obecnie na rynku można wyróżnić dwie kategorie urządzeń do spalania biomasy: proste i zaawansowane techno-

logicznie. Pierwsza grupa to kotły z ręcznym rozpalaniem, bez zaawansowanej automatyki, wymagające nadzoru 

i prostych czynności obsługowych, takich jak uzupełnienie paliwa w zbiorniku przy kotle oraz czyszczenie elemen-

tów wewnętrznych kotła. Drugą grupę stanowią urządzenia nowoczesne, zaawansowane technologicznie, z bogatą 

automatyką, niewymagające bieżących czynności obsługowych, które charakteryzują się wysoką sprawnością ener-

getyczną i wysokimi walorami użytkowymi.
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Fot. 1. Kocioł na biopaliwo rozdrobnione 

Firematic (fot. Herz)

Fot. 2. Kocioł na biopaliwo kawał-

kowe Firestar (fot. Herz)

są także względy związane z transportem 

kotła do budynków przez standardowe 

drogi komunikacyjne i drzwi. Gdyby kocioł 

stanowił jeden blok, wówczas dla jego 

wprowadzania do budynku należałoby 

przewidywać specjalne włazy lub duże 

otwory technologiczne. Z komorą spala-

nia zintegrowany jest palnik. Jego kon-

strukcja jest uzależniona od mocy kotła. 

Dla kotłów małej mocy są to palniki o kon-

strukcji rusztu z zasypem górnym. W przy-

padku kotłów średniej i dużej mocy są to 

palniki retortowe lub schodkowe. 

Kotły dużej mocy dla zwiększenia sku-

teczności wychwytywania cząstek stałych 

wyposażone są dodatkowo w zewnętrzne 

multicyklony. Przy dużych jednostkach 

ekonomicznie uzasadnione jest stoso-

wanie automatycznego odprowadzenia 

popiołu przenośnikami pneumatycznymi. 

Pelet jest paliwem stałym, kłopotliwym 

w transporcie. Zasilanie kotłów paliwem 

odbywa się poprzez podajniki ślimakowe 

sztywne (lub elastyczne przy jednostkach 

o mocy do ok. 50 kW). Są to zazwyczaj 

systemy zasilania paliwem, składające się 

z pojedynczego podajnika ślimakowego 

lub z nagarniacza sprężynowego i podaj-

nika ślimakowego ukośnego (fot. 6).

W celu lepszego wykorzystania prze-

strzeni magazynowej istnieje możliwość 

zainstalowania bardziej skomplikowa-

nego systemu doprowadzenia paliwa. 

W przypadku większego oddalenia maga-

zynu paliwa od kotła wykorzystuje się sys-

tem transportu pneumatycznego. W przy-

padku podajników pneumatycznych 

długość ścieżki paliwowej nie powinna 

przekraczać 25 m, a różnica wysokości 

pomiędzy magazynem paliwa a kotłem 

nie powinna przekraczać wysokości jed-

nej kondygnacji.

Zróżnicowanie kotłów w zależności 

od mocy. Ze względu na moc grzewczą 

kotły na biomasę można podzielić na trzy 

grupy. 

Pierwsza to kotły małej mocy o zakre-

sie od 10 do 60 kW, opalane tylko peletem 

drzewnym, do ogrzewania i przygotowa-

nia ciepłej wody użytkowej dla domów 

jednorodzinnych, niedużych budyn-

ków, zakładów rzemieślniczych i małych 

gospodarstw rolnych. Kotły te, ze względu 

na brak konieczności gromadzenia dużej 

ilości paliwa, mogą być także stosowane 

w miastach, w rejonach willowych oraz 

mało i średnio zurbanizowanych. Posiadają 

palniki z ruchomym, uchylnym rusztem. 

Kotły małej mocy mają budowę kompak-

tową i charakteryzuje się małymi wymia-

rami geometrycznymi, przez co są łatwe 

w transporcie przez wąskie drogi komu-

nikacyjne i typowe drzwi. Są wykony-

wane w wersji ze zintegrowanymi zasob-

nikami paliwa o pojemności 300 l, gdy 

brak możliwości dodatkowego magazy-

nowania paliwa w pomieszczeniach sąsia-

dujących z kotłowniami lub brak możli-

wości magazynowania w podziemnych 

silosach. Gdy magazyn peletu znajduje się 

obok kotłowni, wówczas wyposażane są 

w elastyczne ślimaki do transportu paliwa 

o zasięgu do 9 m. W przypadku magazy-

nowania paliwa w większej odległości, 

na zewnątrz, przy różnicy wysokości, np. 

w podziemnym silosie, istnieje możliwość 

zastosowania pneumatycznego systemu 

zasilania kotła. Długość ścieżki paliwo-

wej może wynosić nawet 25 m przy róż-

nicy wysokości do 3 m. Taka ilość warian-

tów zasilania pozawala znaleźć optymalny 

Fot. 3. Kocioł do spalania peletu średniej mocy (fot. Herz)

Fot. 4. Wizualizacja pracy kotła na odległość (fot. Herz) Fot. 5. Przekrój kotła dużej mocy (fot. Herz)
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system prawie dla każdego typowego 

obiektu w klasie mocy małych.

 Drugą grupę stanowią kotły średniej 

mocy o zakresie od 20 do 150 kW opa-

lane peletem drzewnym lub zrębkami. 

Kotły te mają zastosowanie do ogrzewa-

nia budynków o większym zapotrzebowa-

niu na ciepło, mogą to być budynki uży-

teczności publicznej, urzędy, szkoły, domy 

jednorodzinne w zabudowie szeregowej 

z lokalną siecią grzewczą. Mogą być stoso-

wane na wsi, w małych miejscowościach, 

w miastach w części mało zurbanizowanej, 

przy osiedlach domów jednorodzinnych. 

Ograniczenie stanowi konieczność posia-

dania magazynu paliwa, odpowiedniego 

do mocy kotłów i możliwości logistycznych 

dostawy paliwa. Jednostki o średniej mocy 

mają budową modułową dla zwiększenia 

elastyczności i możliwości dopasowania 

ich zabudowy do ciasnych pomieszczeń. 

Symetryczne wyprowadzenie króćców zasi-

lających i powrotnych z jednostki głównej 

pozwala na zabudowę prawostronną lub 

lewostronną elementów pozostałych kotła, 

w zależności od możliwości doprowadze-

nia paliwa i/lub odprowadzenia spalin. Są 

to kotły wyposażone w palniki retortowe. 

Kotły mają zunifikowany, wielowariantowy 

system doprowadzenia paliwa, w zależno-

ści od potrzeb użytkownika. Tradycyjny, 

za pomocą przenośników ślimakowych 

w wersji poziomej i kątowej 45o oraz pozio-

mo-kątowej o zmiennych długościach, co 

0,5 m od 1 do 4 m. Dla większych jedno-

stek długość przenośnika zmienia się co 1 

m w zakresie od 3 do 6 m, z możliwością 

wydłużenia do 9 m. Kotły średniej mocy, 

w dolnym zakresie typoszeregu, do 50 kW 

opalane peletem, mogą być zasilane przez 

ślimakowe elastyczne systemy doprowa-

dzenia paliwa o zasięgu do 9 m.

 Trzecią grupę stanowią kotły dużej 

mocy, nazywane inwestycyjnymi, o zakre-

sie od 220 do 1000 kW. Najczęściej znaj-

dują zastosowanie do zasilania czyn-

nikiem grzewczym obiektów o dużym 

zapotrzebowaniu na strumień ciepła, 

w budownictwie mieszkaniowym, prze-

twórstwie, przemyśle oraz do zasilania 

małych i średnich sieci ciepłowniczych 

w układzie kaskadowym. Ich zabudowa 

w miastach możliwa jest w rejonach prze-

mysłowych i rzemieślniczych ze względu 

na spore potrzeby magazynowe i logi-

styczne związane z transportem koło-

wym. Kotły dużej mocy, analogicznie jak 

jednostki średniej mocy, mają budowę 

modułową oraz prawie identyczne sys-

temy doprowadzenia paliwa, oparte na 

sztywnych przenośnikach ślimakowych 

o geometrii jw. Kotły dużej mocy wypo-

sażone są w palniki retortowe lub schod-

kowe. Ze względu na dużą moc oraz 

dla zapewnienia możliwości zabudowy 

ich w miastach i regionach o wysokich 

wymaganiach ekologicznych, dodatkowo 

dla zwiększenia skuteczności wychwyty-

wania cząstek stałych kotły dużej mocy 

mają zewnętrzne multicyklony. Przy 

dużych jednostkach ekonomicznie uza-

sadnione jest stosowanie automatycz-

nego odprowadzenia popiołu przenośni-

kami pneumatycznymi.

Fot. 6. System doprowadzenia paliwa – przekrój (fot. Herz)

Grzegorz Ojczyk
Herz
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku 

Sp. z o.o. to jedno źródło ciepła, opalane w 70% 

biomasą, ok. 20 km sieci ciepłowniczej przesyło-

wej i rozdzielczej w technologii rur preizolowa-

nych oraz 108 węzłów jedno- i dwufunkcyjnych. 

Od 2008 roku PEC w Płońsku Sp. z o.o. to także 

producent czystej energii elektrycznej w skoja-

rzeniu wytwarzanej z turbiny o mocy 2,08 MWe.

Od 1 stycznia 1992 roku Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Płońsku eksploatowało na 

terenie miasta Centralną Ciepłownię i 14 kotłowni 

lokalnych spalających mieszankę węglowo-

koksową, które w ramach własnego programu 

redukcji emisji zanieczyszczeń odprowadzanych 

do powietrza zostały wyłączone z eksploatacji. 

W wyniku tych zabiegów powstało jedno źródło 

ciepła – Centralna Ciepłownia, spalająca rocznie 

ok. 15 tys. Mg miału węglowego. 

W 2004 roku Zarząd Spółki podjął decyzję 

o dalszych działaniach zmierzających do poprawy 

efektywności procesów spalania i redukcji zanie-

czyszczeń emitowanych do atmosfery.

Prekursor ekologicznego wytwarzania energii

Realizacja projektu „Modernizacja Systemu 
Ciepłowniczego Miasta Płońska” zakończona 
w grudniu 2007 roku polegała na: 

• budowie elektrociepłowni, opalanej biomasą 

o mocy 12,5 MWt  i 2,08 MWe, wraz z magazy-

nem biomasy i infrastrukturą,

• wymianie sieci cieplnych tradycyjnych na pre-

izolowane o długości 7,500 mb,

• budowie 29 węzłów ciepłowniczych,

• budowie sieci parowej i kondensatu do zakładu 

„Agrico” sp. z o.o.,

• budowie instalacji do współspalania miału 

węglowego i biomasy dla  kotłów wodnych. 

Ze względu na kompleksowość projektu – 

realizacja projektu pozwoliła na znaczną reduk-

cję emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń 

powstających podczas spalania miału węglowego 

oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych i reali-

zację nowej strategii „Zrównoważonego rozwoju 

energetyki w Polsce do roku 2010” w zakresie 

wzrostu wykorzystania energii odnawialnych. 

Płońsk stanął na podium jako brązowy medalista w grupie miast średnich (liczących od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców) 

w 1. sezonie Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej w kategorii „biomasy”. Miasto może pochwalić się  pierwszą 

w Polsce elektrociepłownią opalaną biomasą, działającą w strukturze komunalnego przedsiębiorstwa ciepłowni-

czego, oraz przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi skutkującymi oszczędnością energii cieplnej rzędu 20–25% 

w skali roku.

Fot. 1. PEC Płońsk
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Ponadto przyczyniła się do poprawy 

efektywności wykorzystania energii pier-

wotnej zawartej w paliwie poprzez pro-

dukcję energii cieplnej i elektrycznej 

w skojarzeniu, a także wpłynęła na zmniej-

szenie kosztów produkcji energii cieplnej 

i elektrycznej oraz obniżenie strat prze-

syłania energii cieplnej (dzięki wymianie 

sieci kanałowych na preizolowane).

Osiągnięty efekt ekologiczny to:

• redukcja CO
2
 – 35,000 Mg/rok (tj. 77,2%),

• redukcja SO
2
 – 144 Mg/rok (tj. 63,8%),

• redukcja NO
X
 – 54 Mg/rok (tj. 63,3%),

• redukcja pyłów – 151 Mg/rok (tj. 76,7%),

• redukcja CO – 29,8 Mg/rok (tj. 19,3%),

• redukcja sadzy – 4,8 Mg/rok (tj. 76,5%),

• redukcja BaP – 0,14 Mg/rok (tj. 98,6%),

• redukcja żużlu i popiołów o 51%.

Roczna produkcja energii cieplnej 

w PEC Płońsk wynosi ok. 200 tys. GJ, nato-

miast energii elektrycznej ok. 7 tys. MWh. 

Do wyprodukowania powyższych ilości 

energii spalamy rocznie ponad 25 tys. Mg 

biomasy i ok. 4700 Mg miału węglowego 

(redukcja o ok. 70%).

Modernizacja systemu ciepłowniczego 

miasta Płońsk jest przykładem modelo-

wego rozwiązania mającego na celu ogra-

niczenie emisji do atmosfery dwutlenku 

węgla, pyłów oraz innych gazów (SO
2
, NO

X
), 

a produkcja „czystej”  energii elektrycznej 

jest zgodna z założeniami polityki ener-

getycznej państwa, promującej produkcję 

energii elektrycznej ze źródeł odnawial-

nych. Jest to przykład inwestycji ekologicz-

nej, która poprzez ograniczenie transferu 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery popra-

wia stan środowiska naturalnego.

Zrealizowanie tej inwestycji jest sukce-

sem 22,5-tysięcznego miasta leżącego ok. 

70 km na północ od Warszawy.

Dariusz Marczewski
Prezes Zarządu PEC Płońsk

Fot. 2. Węzeł (fot. PEC Płońsk) Fot. 3. Turbina (fot. PEC Płońsk)
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DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH  
To nic nie kosztuje!

 Przyślij zgłoszenie do Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej

Twoje miasto – bez względu na liczbę mieszkańców może „zagrać” 

w Lidze Mistrzów Energii Odnawialnej w ramach ligi solarnej 

(kolektory i ogniwa fotowoltaiczne) oraz ligi biomasy (wykorzy-

stanie biogazu, drewna i słomy do produkcji ciepła).

Wśród Mistrzów 1. sezonu Europejskiej Ligi OZE znalazła się 

nagrodzona złotym medalem Nowa Dęba, a spośród 18 zwy-

cięzców Polskiej Ligi OZE złote medale otrzymały Myczkowce, 
Szczawnica, Ełk, Frombork i Nowa Dęba.

Drugi sezon Polskiej Ligi Mistrzów OZE trwa – zgłoś swoje mia-

sto lub gminę! 

www.ozeliga.pl

Już ponad 100 polskich miast i gmin współzawodniczy w Lidze. 

Dzięki wykorzystaniu OZE mogą pochwalić się:

- znaczącymi oszczędnościami w budżecie,

- wysoką świadomością ekologiczną mieszkańców, 

- nowymi miejscami pracy,

- mniejszą emisją zanieczyszczeń i poprawą stanu środowiska, 

a zatem i  jakości życia mieszkańców.

Twoje miasto również może zagrać z nami!

Rejestracji  w Lidze może dokonać każdy, kto zna dokładny adres instalacji, powierzchnię kolektorów lub moc kotłowni. Formularz 

zgłoszenia jest dostępny na stronie www.ozeliga.pl w zakładce „rejestracja miasta”. Jego wypełnienie zajmuje tylko kilka minut!
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ABC 
bioenergetyki

Biomasa 
to ulegające biodegrada-

cji substancje pochodze-

nia roślinnego lub zwie-

rzęcego, pochodzące 

z produktów, odpadów 

oraz pozostałości z pro-

dukcji rolnej i leśnej, 

a także z przemysłu prze-

twarzającego ich pro-

dukty oraz inne części 

odpadów.

Biogaz 
gaz palny będący pro-

duktem fermentacji ana-

erobowej związków 

pochodzenia organicz-

nego, oraz częściowo 

ich gnicia, powstający 

w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 
najczystsza postać alko-

holu etylowego, uzy-

skiwanego w procesie 

odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surow-

ców pochodzenia rolni-

czego. Etanol powstaje 

w wyniku fermenta-

cji skrobi lub fermenta-

cji cukrów i procesów 

destylacji.

Biometanol (CH3OH) 
alkohol metylowy wytwa-

rzany z biomasy roślinnej. 

Metanol otrzymuje się 

w wyniku suchej destyla-

cji materiału roślinnego, 

a także gazu syntezo-

wego uzyskiwanego na 

drodze pirolizy.

Biodiesel 
paliwo ciekłe do silni-

ków z zapłonem samo-

czynnym zawierające 

w 100% metylowe (lub 

etylowe) estry kwasów 

tłuszczowych.

Zrębki 
ścinki drewna o długości, 

mierzonej zgodnie z kie-

runkiem włókien, od 5 do 

50 mm.

4/201138

Grupa Energa rozpoczęła w Elblągu budowę 

bloku opalanego biomasą. Wartość inwestycji 

szacowana jest na ponad 200 mln zł – podała 

Energa w komunikacie prasowym.

Podstawowym paliwem stosowanym 

w elbląskiej elektrociepłowni będą pellety ze 

słomy. Blok będzie produkował w skojarzeniu 

„zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na 

potrzeby mieszkańców Elbląga.

Nominalna moc bloku, przy pracy w kon-

densacji, wynosić będzie ponad 25 MWe (dla 

planowanej wydajności kotła 90 t/h pary 

i sprawności produkcji energii elektrycznej 

brutto ponad 34%).

Planowana roczna produkcja energii elek-

trycznej wyniesie ponad 200 tys. MWh oraz 

796 tys. GJ ciepła. Inwestycja pozwoli spółce 

zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do 

atmosfery o około 155 tys. ton rocznie.

„Inwestycja jest elementem realizacji poli-

tyki energetycznej kraju, gdyż przyczynia 

się do zwiększenia udziału energetyki odna-

wialnej w krajowym bilansie energetycznym. 

Jest też realizacją strategii Grupy Energa, 

która jako lider w zakresie energetyki odna-

wialnej, kontynuuje ten kierunek rozwoju. 

Ekologiczny wymiar tej inwestycji zwięk-

sza fakt, iż jest +skrojona+ pod lokalny rynek 

podaży surowca, co oznacza, że już na etapie 

transportu emisja dwutlenku węgla będzie 

ograniczona do minimum” – powiedział cyto-

wany w komunikacie Mirosław Bieliński, pre-

zes Energi.

Generalnym wykonawcą bloku elektro-

ciepłowni jest Mostostal Warszawa. Funkcję 

inżyniera kontraktu pełnić będzie spółka 

Energotechnika Energorozruch.

Źródło: PAP

Energa rozpoczęła budowę 
bloku na biomasę 
za ponad 200 mln zł

Zakupiłem w markecie pelety i niestety oka-
zały się bardzo słabej jakości. Granulki 
się rozłamywały i blokowały w podajniku. 
Dodatkowo zauważyłem nadmierne zużycie 
peletu. Jak mogę się ustrzec przed takimi pro-
duktami o słabej jakości?

Niestety w Polsce nie ma norm określających, 

jakość peletu, dlatego zdarzają się na rynku pro-

ducenci oferujący produkty słabej jakości, pelety 

o zbyt wysokiej zawartości popiołu i wilgoci oraz 

niskiej kaloryczności. Jednym ze sposobów uni-

kania produktów słabej, jakości jest wybór peletu 

certyfikowanego na zgodność z zagranicznymi 

normami. Najbardziej popularne normy to: 

Niemiecki DIN 51731 oraz DIN plus
Austriacki Ö-Norm M 7135 

Pytanie do redakcji

Bogdan Szymański
Redakcja GLOB Energia

Szwedzki SS 18 71 20
Należy dodać, że DIN plus to jedna z najbardziej 

restrykcyjnych norm na zgodność, z którą certy-

fikowane są pelety coraz większej liczby polskich 

producentów. 

Czy prawdą jest, że popiół z brykietu ze słomy 
może się spiekać i zniszczyć kocioł?
 
Popiół ze słomy cechuje się niską temperaturą 

topnienia ze względu na dużą zawartość metali 

alkalicznych. W wyniku tego mogą występo-

wać kłopoty ze spiekaniem szlaki. Dodatkowo 

słoma zawiera w swym składzie chlor, który może 

powodować korozję, szczególnie na powierzch-

niach kotła o wysokich temperaturach. 
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Stosowanie nieprzetworzonego oleju roślinnego w roli 

paliwa nie jest niczym nowym. Olej roślinny do zasilania 

silnika z zapłonem samoczynnym był już zastosowany 

przez konstruktora tego typu silników, Rudolfa Diesla 

w 1897 roku. Później został zapomniany ze względu na 

niskie ceny ropy naftowej. Dlatego też silniki wysoko-

prężne ewoluowały pod kątem dostosowania ich do zasi-

lania olejem napędowym. Dziś z tych względów, mamy 

ograniczone możliwości zasilania silników czystym ole-

jem rzepakowym. Jest to związane z różnymi właści-

wościami tych substancji. Porównanie podstawowych 

właściwości oleju rzepakowego, tzw. biodiesla i oleju 

napędowego znajduje się w tabeli 1. Olej roślinny ma 

ponad 20 razy wyższą lepkość kinematyczną, w porów-

naniu z biodieslem i olejem napędowym. Dodatkowo 

ma najwyższą, w porównaniu z pozostałymi, tempera-

turę zapłonu. Wartość opałowa w jednostce masy oleju 

rzepakowego jest o ponad 10% niższa niż wartość opa-

łowa oleju napędowego. Również liczba cetanowa oleju 

roślinnego, jest znacznie niższa niż liczba cetanowa oleju 

napędowego i biodiesla.

Czy mogę jeździć na czystym oleju rzepakowym?
Żaden z wielkoseryjnie produkowanych obecnie lub 

w ostatnim czasie silników nie jest przystosowany do 

spalania czystego oleju rzepakowego. Niektórzy próbują 

używać olej roślinny jako substytut oleju napędowego, 

takie postępowanie może jednak przynieść tragiczne 

skutki dla silnika w dłuższej perspektywie. Jednym z pro-

blemów jest powstawanie twardego nagaru, który nisz-

czy gładź cylindrów (Frączek, 2010). Również końcówki 

wtryskiwaczy mogą zarastać nagarem. Zanim olej rzepa-

kowy rozgrzeje się w zbiorniku, może spalać się niecał-

kowicie, co powoduje przedostawanie się niespalonego 

oleju roślinnego do miski olejowej. Skutkuje to podwyż-

szeniem poziomu oleju smarnego, lecz nie pogarsza 

właściwości smarnych oleju (Juliszewski, Zając, 2007). 

Poza tym niektóre elementy gumowe układu paliwo-

wego mogą tracić swoje właściwości, a elementy meta-

lowe mogą korodować.

Aby przynajmniej częściowo ograniczyć nieko-

rzystne właściwości oleju rzepakowego, istnieje możli-

wość zainstalowania układu przystosowującego silnik 

do jego użycia. Wyróżniamy układy jedno- i dwuzbiorni-

kowe (www.elsbett.com). W przypadku zestawu jedno-

zbiornikowego najważniejszymi elementami układu są:

• grzałka elektryczna, która ma za zadanie podgrzanie 

oleju rzepakowego podczas rozruchu silnika

• wymiennik ciepła – pozwalający na podgrzewanie 

oleju rzepakowego podczas pracy nagrzanego silnika

• dodatkowy filtr paliwa

• dodatkowa pompa 

• przewody odporne na działanie oleju roślinnego

• sterownik

Zbiornik paliwa tankowany jest olejem roślinnym. 

Przed rozruchem samochodu olej rzepakowy jest ogrze-

wany grzałką elektryczną, tak aby osiągnął temperaturę 

ok. 50°C. Później olej ogrzewany jest już ciepłem silnika.

Instalacja dwuzbiornikowa natomiast ma dodat-

kowy niewielki zbiornik na olej napędowy. W tym przy-

padku w zbiorniku paliwa znajduje się olej roślinny, 

a w dodatkowym zbiorniku znajduje się olej napędowy, 

wykorzystywany tylko do uruchomienia i nagrzania sil-

nika. Przed wyłączeniem silnika użytkownik powinien 

przełączyć silnik na zasilanie olejem napędowym, aby 

przy kolejnym rozruchu na zimnym silniku nie mieć pro-

blemów z uruchomieniem. Instalacja dwuzbiornikowa 

również ma wymiennik podgrzewający olej roślinny cie-

płem z systemu chłodzenia silnika.

Kolejne rozwiązanie to przebudowanie silnika na sil-

nik wielopaliwowy, który ma specjalnie ukształtowaną 

komorę spalania i wtryskiwacz samooczyszczający się 

z nagarów. Takie przekonstruowanie silnika proponuje 

np. firma Elsbett z Niemiec. Firma ta była również pro-

ducentem silników mogących pracować zarówno na 

olejach roślinnych, jak i oleju napędowym. Jednak ze 

Tab. 1. Porównanie właściwości oleju roślinnego, biodiesla 

i oleju napędowego (www.zielonaenergia.eco.pl)

Właściwości Olej roślinny Biodiesel ON
Gęstość w temp. 15°C [kg/m3] 830-930 ~885 820-845

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C 

[mm2/s]
maks. 80 4,3 – 5,3 2-4,5

Wartość opałowa [MJ/kg] 37,4 37 – 39 42,8

Temperatura zapłonu [°C] 285 ~ 200 min. 55

Liczba cetanowa [–] ~ 39 ~ 55 min. 51

Zawartość siarki [mg/kg] – ~ 10 50

Popiół  [%] maks. 0,02 – 0,01

Zawartość wody [mg/kg] maks. 1000 maks. 500 maks. 200

Rys. 1. Produkcja biopaliw na świecie (Panorama 2007: Biofuels 

Worldwide)

Czy olej roślinny może być substytutem 
oleju napędowego?
Obecnie najbardziej rozpowszechnionym na świecie biopaliwem jest bioetanol (rys. 1). Krajem, który w około 20% 

oparł na nim swój transport jest Brazylia (www.ers.usda.gov/amberwaves).  Bioetanol i jego pochodne stanowią sub-

stytut benzyny. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu, głównie w Europie następuje stabilny wzrost wykorzystania tzw. 

biodiesla – substytutu oleju napędowego. 
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względu na niewielkie zainteresowanie 

produkcja została wstrzymana w połowie 

lat 90 (www.elsbett.com).

Najczęstszym rozwiązaniem pozwa-

lającym bezpiecznie używać oleju roślin-

nego jest jego estryfikacja do estrów 

metylowych kwasów tłuszczowych. Proces 

produkcji biodiesla polega na transestryfi-

kacji olejów i kwasów roślinnych z udzia-

łem metanolu lub etanolu, w obecno-

ści katalizatora zasadowego. Produktem 

powyższej reakcji są estry kwasów tłusz-

czowych i faza glicerynowa.

Obecnie stosowane są dwie technologie 

produkcji biopaliw:

• technologia zimna – proces trans-

estryfikacji odbywa się w temperaturze 

20-70 °C i pod ciśnieniem atmosferycz-

nym, przy udziale katalizatora,

• technologia gorąca – proces tran-

s-estryfikacji zachodzi w temperaturze 

240°C i pod ciśnieniem minimum 1 MPa.

Technologia gorąca jest technologią prze-

mysłową, natomiast produkcja biodiesla 

w technologii na zimno może odbywać 

się w niezbyt skomplikowanym reakto-

rze (rys. 2). W gospodarstwie, jednak ze 

względu na obecność trującego meta-

nolu, niezbędne jest zachowanie środków 

bezpieczeństwa. 

Biodiesel, czyli ester metylowy kwasów 

tłuszczowych (FAME – Fatty Acid Methyl 

Ester) może być z powodzeniem stoso-

wany jako substytut oleju napędowego. 

W Polsce najczęściej stosowanym surow-

cem do produkcji biodiesla jest olej rzepa-

kowy, wtedy takie paliwo nazywane jest 

estrem metylowym kwasów tłuszczowych 

oleju rzepakowego (EMKOR). Biodiesel 

może być sprzedawany w postaci czystej, 

i jest to wtedy tzw. B 100 (100% EMKOR), 

oraz jako mieszanka z ON, np. B80 zawiera 

80% biopaliwa EMKOR i 20% oleju napę-

dowego, B20 zawiera 20% EMKOR 

i  80% ON. Na niektórych stacjach ist-

nieje możliwość zakupu biopaliwa B100. 

W zimie i w okresach przejściowych bio-

diesel może zgęstnieć i zablokować filtr 

paliwa. W przypadku czystego bioestru 

temperatura blokady zimnego filtra jest 

dosyć wysoka, ale podobnie jak w przy-

padku zimowego oleju napędowego, tak 

i tu można stosować tzw. depresatory 

w celu obniżenia temperatury wytrącania 

się cząstek stałych. Bioester sprzedawany 

na stacjach paliw w okresie zimowym 

i przejściowym zawiera takie dodatki.

Z ekologicznego punktu widzenia bio-

diesel charakteryzuje się obniżoną emi-

sją tlenku węgla i niespalonych węglo-

wodorów nawet o ok. 40%, obniżoną 

emisją cząstek stałych od 10 do 60%, 

a także zmniejszoną emisją tlenków siarki. 

Bioester ma nieco niższą wartość opa-

łową w porównaniu z olejem napędo-

wym, lecz większa jego gęstość i objęto-

ściowe dawkowanie paliwa w silnikach 

nie powinny znacząco wpłynąć na wzrost 

zużycia paliwa. Problemem może być 

dłuższe przechowywanie biopaliw, a to ze 

względu na większą hydrofilność. Może 

także wpływać korozyjnie na niektóre ele-

menty gumowe i metalowe (www.zielo-

naenergia.eco.pl).

Czy jeździsz na biopaliwie?
Zapewne na powyższe pytanie więk-

szość z Czytelników odpowiedziałaby 

„nie”. Jednak pomimo tego, że na stacji 

paliw tankujemy olej napędowy zamiast 

bioestru, czy też benzynę bezołowiową 

zamiast bioetanolu, to jednak w każdym 

z tych paliw występuje pewna domieszka 

biokomponentów. Domieszka ta jest 

wymogiem ustawy o biokomponen-

tach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, 

poz. 1199), która nakłada Narodowy Cel 

Wskaźnikowy w poszczególnych latach. 

Na rok 2011 Narodowy Cel Wskaźnikowy 

określony w rozporządzeniu to 6,20% 

biopaliw w ogólnej ilości paliw ciekłych. 

Udział procentowy biopaliw odnosi się do 

wartości opałowej paliwa. Do roku 2013 

NCW wzrośnie do 7,10%. W przypadku 

dodatku biokomponentu w większym 

udziale niż określony przez rozporządze-

nie, paliwo takie musi być sprzedawane ze 

specjalnie oznaczonego dystrybutora. 

Czy mogę produkować 
biodiesla na własny użytek?
Ustawa o biokomponenetach i biopali-

wach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199) 

oraz ustawa o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 

169, poz. 1200) wskazują, że jedynie rol-

nicy oraz właściciele flot pojazdów powy-

żej 10 sztuk mogą produkować biopaliwo 

na własny użytek. Rolników dotyczy ogra-

niczenie ilości produkowanego paliwa do 

100 litrów na hektar posiadanego gospo-

darstwa. Paliwa produkowane na własny 

użytek powinny spełniać parametry okre-

ślone w wyżej wymienionych ustawach. 

Pomimo, że paliwo jest produkowane na 

własny użytek, producent powinien opła-

cić podatek akcyzowy (obecnie obowią-

zuje preferencyjna stawka akcyzy w wyso-

kości 1 gr/litr) (Frączek, 2010).

Przeciętny użytkownik, chcący zamie-

nić olej napędowy na bardziej ekolo-

giczne paliwo, w najprostszym i najbar-

dziej bezpiecznym dla pojazdu wariancie 

może zastosować bioester (o ile produ-

cent pojazdu nie zabronił użytkowania 

takiego zamiennego paliwa).
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Grzegorz Pełka
Wojciech Luboń
Redakcja GLOB Energia
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Rys. 2. Reaktor do produkcji biodiesla o wydaj-

ności ok. 3000 litrów/dobę 

(www.remixoil.com)
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Zmierzają one do podniesienia świadomości społecz-

nej dotyczącej ochrony środowiska, w szczególności 

zaś prawidłowej gospodarki odpadami, wykorzysty-

wania odnawialnych źródeł energii i zagrożeń wyni-

kających z nagromadzenia zasobów azbestowych. 

W tym celu prowadzona jest aktywna edukacja ekolo-

giczna, działania na rzecz gospodarki odpadami oraz 

likwidowania dzikich wysypisk i zasobów azbesto-

wych w Nowym Sączu.

Celem strategicznym polityki ekologicznej Nowego 

Sącza, podobnie jak polityki ekologicznej państwa, jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego miesz-

kańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury spo-

łecznej oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego 

i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. 

Cel ten jest realizowany poprzez ochronę dziedzictwa 

przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody, zrównoważone wykorzystanie materiałów, 

wody i energii, poprawę jakości środowiska i bezpie-

czeństwa ekologicznego, doskonalenie systemu zarzą-

dzania środowiskiem.

W mieście wybudowano nowoczesną sortownię 

odpadów i dostosowano funkcjonujące składowisko 

odpadów komunalnych do obowiązujących przepi-

sów prawa. Utworzona została kompostownia odpa-

dów organicznych, rozstawiono także pojemniki do 

selektywnego gromadzenia odpadów: na papier, 

szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady organiczne. 

Indywidualne gospodarstwa na terenie miasta sukce-

sywnie otrzymują pojemniki na odpady organiczne. 

W aptekach zbierane są od mieszkańców przetermi-

nowane leki. Wdrożenie selektywnej zbiórki odpa-

dów spowodowało zwiększenie ilości odzyskiwanych 

odpadów. System gospodarowania odpadami jest 

cały czas doskonalony.

W celu zapewnienia właściwej gospodarki wod-

no-ściekowej na terenie Nowego Sącza oddano do 

eksploatacji nowoczesną oczyszczalnię ścieków. 

Po modernizacji redukcja stężenia zanieczyszczeń 

w ściekach zrzucanych do rzeki Dunajec odpowiada 

wymogom prawnym. Nowy Sącz jest w dużej części 

skanalizowany, trwają inwestycje prowadzące do cał-

kowitego skanalizowania miasta. Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń i poprawa stanu powietrza w mieście 

następuje poprzez modernizację sieci dróg, stop-

niową wymianę taboru komunikacji miejskiej, a także 

pośrednio poprzez inwestycje polegające na termo-

modernizacji budynków (docieplenie budynków, 

wymiana okien, przebudowa węzłów cieplnych, zało-

żenie termostatów). Różnego rodzaju inwestycje pro-

Nowy Sącz liderem rankingu 
i Mistrzem Polskiej Ligi OZE

Władze samorządowe Nowego Sącza przykładają szczególną wagę do ochrony środowiska. Wysiłek ten wspierają 

również lokalne organizacje i instytucje samorządowe. Owocem wielu działań w tej dziedzinie jest pojawienie się 

dużej liczby odważnych projektów i inwestycji mających na celu ochronę cennego ekosystemu miasta. 
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Fot. 1. Panorama Nowego Sącza

(fot. UM Nowy Sącz)
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wadzące do zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko podejmo-

wane są także przez podmioty gospodar-

cze zlokalizowane na terenie miasta. 

Samorząd Nowego Sącza interesuje 

się wykorzystaniem energii ze źródeł 

odnawialnych głównie ze względów eko-

logicznych, stąd  właśnie realizuje takie 

projekty, jak: kogenerator biogazowy na 

oczyszczalni ścieków zarządzanej przez 

miejską spółkę Sądeckie Wodociągi, sys-

tem odgazowania na składowisku odpa-

dów z wykorzystaniem biogazu na cele 

energetyczne zarządzany przez miejską 

spółkę NOVA, instalacje solarne w miej-

skich jednostkach organizacyjnych i spół-

kach, np. w miejskiej spółce MPEC, czy 

w Komendzie Straży Miejskiej. 

Najistotniejszym elementem dzia-

łań proekologicznych w Nowym Sączu 

jest współpraca z mieszkańcami w zakre-

sie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, w tym zwłaszcza instalacji solar-

nych. Współpracy tej służy między innymi 

gminny system przyznawania osobom 

fizycznym pomocy finansowej na zakup 

i montaż instalacji kolektorów słonecz-

nych. Od kilku lat bardzo efektywnie funk-

cjonuje system dotacji dla instalacji solar-

nych. W ten sposób już kilkaset rodzin 

w Nowym Sączu skorzystało z tej formy 

pomocy obliczonej na poprawę stanu śro-

dowiska naturalnego. 

Nowy Sącz będący członkiem Stowa-

rzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 

za osiągnięcia w ochronie środowiska zdo-

był w 2009 i 2010 r. roku pierwsze miejsce 

w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odna-

wialnej Związku Powiatów Polskich i tytuł 

Mistrza Polskiej Ligi OZE za 2010 rok w zakre-

sie wykorzystania energii słonecznej w kate-

gorii miast powyżej 50 000 mieszkańców. 
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INFORMACJA

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH  
To nic nie kosztuje!

 Przyślij zgłoszenie do Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej

Twoje miasto – bez względu na liczbę mieszkańców może „zagrać” 

w Lidze Mistrzów Energii Odnawialnej w ramach ligi solarnej 

(kolektory i ogniwa fotowoltaiczne) oraz ligi biomasy (wykorzy-

stanie biogazu, drewna i słomy do produkcji ciepła).

Wśród Mistrzów 1. sezonu Europejskiej Ligi OZE znalazła się 

nagrodzona złotym medalem Nowa Dęba, a spośród 18 zwy-

cięzców Polskiej Ligi OZE złote medale otrzymały Myczkowce, 
Szczawnica, Ełk, Frombork i Nowa Dęba.

Drugi sezon Polskiej Ligi Mistrzów OZE trwa – zgłoś swoje mia-

sto lub gminę! 

Rejestracji  w Lidze może dokonać każdy, kto zna dokładny adres instalacji, powierzchnię kolektorów lub moc kotłowni. Formularz 

zgłoszenia jest dostępny na stronie www.ozeliga.pl w zakładce „rejestracja miasta”. Jego wypełnienie zajmuje tylko kilka minut!

BIOMASA

Fot. 2. Od lewej: Zbiornik biogazu, Budynek odsiarczalni, agregatu 

i wymiennikowi oraz Wydzielona Komora Fermentacji (fot. UM Nowy Sącz)

Fot. 3. Kogenerator biogazowy (fot. UM Nowy Sącz)

Już ponad 100 polskich miast i gmin współzawodniczy w Lidze. 

Dzięki wykorzystaniu OZE mogą pochwalić się

- znaczącymi oszczędnościami w budżecie

- wysoką świadomością ekologiczną mieszkańców 

- nowymi miejscami pracy 

- mniejszą emisją zanieczyszczeń i poprawą stanu środowiska, 

a zatem i  jakości życia mieszkańców.

Twoje miasto również może zagrać z nami!

www.ozeliga.pl

Wojciech Piech
Urząd Miasta Nowy Sącz
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