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Perspektywy rychłego wyczerpania się zapasów paliw 
kopalnych oraz obawy o stan środowiska naturalnego człowie-
ka już w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku znacznie 
zwiększyło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, co 
w konsekwencji doprowadziło do dużego wzrostu ich wykorzy-
stania w wielu krajach. 

Technologie odnawialnych źródeł energii rozwinęły się już 
do takiego stopnia, że mogą konkurować z konwencjonalnymi 
systemami energetycznymi [1,5]. 

Źródłem energii pierwotnej (jako paliwo w procesie spalania 
istotna jest energia chemiczna zawarta w substancji palnej – or-
ganicznej) może być także biomasa, czyli materia pochodzenia 
roślinnego, powstająca głównie na drodze fotosyntezy.  

Wskaźniki pozyskania suchej biomasy kształtują się nastę-
pująco [3]:
•	 tereny	leśne		 	 	 		3	-	5	Mg/(ha	rok),
•	 plantacje	roślin	energetycznych	 15	-	30	Mg/(ha	rok).		

We wszelkich rozważaniach należy mieć na uwadze także 
wielkość powierzchni terenów, jakie pozostają do zagospodaro-
wania w tym zakresie.

Wartość opałowa biomasy (jako podstawowy parametr 
energetyczny paliw) jest zazwyczaj niższa od wartości opałowej 
paliw klasycznych. Dla celów porównawczych przyjmuje się zwy-
kle	wartość	opałową	biomasy	na	poziomie	ok.	15	MJ/kg	 (sub-
stancji suchej, stan „daf”). 

Cechą charakterystyczną tego parametru jest stosunkowo 
szeroki zakres (rozrzut) wartości, jaki on przyjmuje, co wynika ze 
zróżnicowanego składu (struktury) substancji organicznej pozy-
skiwanej biomasy (istotny jest gatunek roślin, miejsce wzrastania, 
warunki	atmosferyczne,	okres	wegetacji	i	inne).	Jednym	z	głów-
nych składników biomasy jest między innymi celuloza, o ogól-
nym wzorze chemicznym (C5H10O5)n , gdzie  n = 100 - 3000, przy 
czym drewno zawiera jej ok. 55%, natomiast włókna roślinne do 
97%.  W biomasie występują także inne pierwiastki, jak: N – azot, 
Cl – chlor, S – siarka oraz substancja mineralna (A - popiół). 

Masa	 drobinowa	 biomasy	 zawarta	 jest	 w	 przedziale	
M	≈	120	-	160	kg/kmol,	a	parametr	chemicznego	zapotrzebowa-
nia tlenu szacowany jest jako ChZT ≈ 1,45  kg O2/kg	biomasy	[3].	

Paliwa alternatywne (biomasa, biopaliwa) są zazwyczaj 
paliwami gorszej jakości w porównaniu z typowymi paliwami 
klasycznymi (np. paliwami płynnymi), ponadto także sprawność 
energetyczna urządzeń energetycznych zasilanych biomasą 
(biopaliwami) wypada niższa w stosunku do przypadku zasilania 
dobrej jakości paliwami klasycznymi [5]. 

Dodatkowo paliwa alternatywne (biomasa) często zawie-
rają znacznie więcej wilgoci aniżeli paliwa klasyczne, co może 
powodować wystąpienie jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji. 

Obecność balastu (wilgoci oraz substancji mineralnej) od-
działuje negatywnie na efektywną wartość opałową paliwa, co 
ostatecznie okazuje się być bardziej istotne w przypadku paliw 
o niższych wartościach opałowych substancji palnej, np. w pro-
cesach utylizacji biomasy.

Zagadnienie dotyczące kształtowania się wartości opało-
wej biomasy (w zależności od jej podstawowych parametrów) 
stało się inspiracją do wykonania przedmiotowego opracowania.  

Stosując współspalanie paliw klasycznych oraz paliw alter-
natywnych (np. biomasy) można nieco zniwelować  ten nieko-
rzystny, czyli tym samym niepożądany efekt energetyczny.

Zagadnienie współspalania paliw klasycznych oraz paliw 
alternatywnych (biopaliw) jest dzisiaj bardzo aktualne. Odnosi 
się to np. do współspalania paliw stałych (węgla kamiennego 
oraz brunatnego) oraz biomasy, a także paliw ciekłych (np. olej 
opałowy, olej napędowy, benzyna) w mieszaninie z biopaliwami 
ciekłymi (olej rzepakowy, olej palmowy, alkohole). 

Jednakże	efektywność	(jakość)	spalania	paliw	klasycznych	
oraz paliw alternatywnych jest różna, co wpływa także na spraw-
ność urządzeń energetycznych (w tym głównie kotłów, pojawiają 
się także poważne problemy eksploatacyjne), w obrębie których 
realizowane są procesy spalania oraz przejmowania ciepła. 

Zawartość balastu  
(wilgoci, substancji mineralnej) w paliwie

Na dowolną porcję mp  , kg paliwa składa się [2,4]:    

(1)

gdzie: m0, kg  - masa substancji suchej paliwa, 
 mw, kg  - masa wilgoci zawartej w paliwie.

mp = m0 + mw
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Z kolei na masę m0, kg  substancji suchej składa się [4]: 

(2)

gdzie: mB, kg  - masa substancji palnej paliwa,
 mA, kg  - masa substancji mineralnej zawartej w paliwie.
Wśród podanych składników (mB, mA, mw ) paliwa najistot-

niejsza jest substancja palna mB (będąca w dominującej części 
substancją organiczną), zbudowana głównie z pierwiastków: wę-
gla - C, wodoru - H, tlenu - O, azotu - N, siarki - S.

Wymienione składniki paliwa pokazano na rysunku 1.

poszukiwany udział jest definiowany jako

(8)

ponadto ze wzorów (3), (4), (5) wynikają zależności: 

                                                       ,
(9)

stąd ostatecznie

(10)

Wpływ zawartości substancji mineralnej  A oraz wilgoci  w na 
zawartość balastu bwA w paliwie zobrazowano na rysunku 2. 

m0 = mB + mA

Zawartość wilgoci w paliwie wyraża (definiuje) się jako

                                                      ,  (3)

co uwzględnione we wzorze (1) pozwala zapisać zależność

                                                          . (4)

Zawartość substancji mineralnej (popiołu) w substancji su-
chej paliwa wyraża (definiuje) się zwykle w odniesieniu do ilości 
m0 substancji suchej, czyli jako iloraz

                                                      , (5)

a wtedy masa mB  substancji palnej paliwa wynosi

(6)

a po uwzględnieniu zależności (4) uzyskuje się

                                                                   . (7)

Udział bwA balastu (wilgoć + popiół) w paliwie wilgotnym 
można określić następująco:

Rys. 1. Główne makroskładniki paliwa

w = 
mw

mp

df (  )

m0 = (1 – w) · mp

(  )A = 
mA

m0

df 

mB = (1 – A) · m0

mB = (1 – A) · (1 – w) · mp

(     )bwA = 
mw + mA

mp

df 

mw = w · mp

mA = A · (1 – w) · mp

bwA = w + A · (1 – w) = A + w · (1 – A)

Wśród różnych ujęć wartości opałowej paliwa najistotniej-
sza jest wartość opałowa substancji palnej (obejmująca pier-
wiastki: C, H, O, N, S) tego paliwa (określana jako stan „daf”, 
czyli stan bezwodny i bezpopiołowy), zwykle oznaczana jako 
Hu,B,	kJ/kg.			

Różnica prezentowanych wartości (rys. 2) jako uzupełnie-
nie do jedności (1 – bwA ) jest w istocie wagowym (masowym) 
udziałem substancji palnej (organicznej) w paliwie.

Wpływ zawartości balastu  
na wartość opałową paliwa

Obecność balastu (wilgoci, substancji mineralnej) przyczy-
nia się do obniżenia energii chemicznej (wartości opałowej) sto-
sowanego paliwa, co można przeanalizować bazując na wypro-
wadzonych oraz poniżej przytoczonych relacjach.

Energia chemiczna Ech,p,	kJ (bilansowanie z wykorzysta-
niem wartości opałowej Hu,p,	kJ/kg) rzeczywistego paliwa wynosi 

                                                          , (11)

Rys. 2. Wpływ zawartości wilgoci oraz substancji mineralnej 
na zawartość balastu w paliwie

Ech,p = mp · Hu,p
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albo także, przy uwzględnieniu zależności (1), można ją wyrazić 
jako

                                                                     , (12)

gdzie: Hu,0, kJ/kg	-	wartość	opałowa	substancji	suchej,
 Hu,w, kJ/kg	-	entalpia	dewaluacji	ciekłej	wody,	która	wynosi

                                                , (13)

 rw, kJ/kg	-	entalpia	parowania	wody.
Skoro obowiązywać musi relacja (uwzględnia się obecność 

substancji mineralnej):

                                                              , (14)

wtedy
                                                        , (15)

gdzie Hu,B,	kJ/kg	-	wartość	opałowa	substancji	palnej	paliwa.
Z wzorów (11), (12) oraz (3), (6) uzyskuje się

                                                                      , (16)

a po uwzględnieniu zależności (15) można napisać

                                                                    , (17)

a następnie

                                                                              . (18)

Entalpia parowania wody, przy temperaturze 20 oC wy-
nosi ok. rw ≈	2450	 kJ/kg	 ,	 podczas	 gdy	 wartość	 opałowa	Hu,B 
zawarta jest ( zależności od rodzaju paliwa stałego) w stosun-
kowo	szerokim	przedziale	od	12	-	34	MJ/kg,	przy	czym	niższe	
wartości zwykle odnoszą się do różnego rodzaju paliw typu bio-
masa (przygotowane ujęcie statystyczne pokazano w dalszej 
części opracowania). Iloraz wartości (rw	 /	 Hu,B) wynosi zwykle  
(rw / Hu,B) ≈ (0,07 - 0,20).

Podstawowa funkcja względnych zmian wartości opałowej 
paliwa (Hu,p/Hu,B) - opisana zależnością (18), przy różnych warto-
ściach opałowych substancji palnej Hu,B oraz zadanej zawartości 
substancji mineralnej A - została pokazana na rysunku 3.  

Ze wzoru (18) wynika jasno, że ze wzrostem zawartości wil-
goci wartość opałowa rzeczywistego paliwa stopniowo maleje, 
przy czym miarą tego spadku jest pochodna

                                                                             .
 (19)

Niezależnie od zawartości A substancji mineralnej paliwa 
wartość tej pochodnej jest ujemna

                                                                 
.
 (20)

Oddziaływanie wilgoci w jest szczególnie wyraźne dla pa-
liw o niskiej zawartości substancji mineralnej (w granicy, przy 
A → 0), wtedy moduł tych zmian wynosi 

                                                                             ,   (21)
 

a konkretnie, przy ilorazie wartości (rw	/	Hu,B) ≈ (0,07 - 0,20) uzyskuje się

                                                                             
. (22)

Oznacza to, że zmiana zawilgocenia paliwa o |Δw| = 1%  
(o tzw. punkt procentowy) pociąga za sobą względną zmianę warto-
ści opałowej paliwa o ok. 7% - w przypadku np. węgla kamiennego, 
natomiast dla paliwa typu biomasa - skutkuje to zmianą względnej 
wartości opałowej aż o ok. 20%. Świadczy to o potrzebie głębsze-
go osuszania biomasy przed jej utylizacją; tym bardziej że zawar-
tość substancji mineralnej w biomasie jest raczej umiarkowana. 

Wyznaczona funkcja względnych zmian wartości opałowej 
paliwa (Hu,p/Hu,B), opisana zależnością (18), dla zadanej wartości 
opałowej substancji palnej Hu,B oraz przy różnych zawartościach 
substancji mineralnej A - została pokazana na rysunku 4.

Ech,p = m0 · Hu,0 + mw · Hu,w

Hu,w = - rw

m0 · Hu,0 = mB · Hu,B

Hu,0 = (1 - A) · Hu,B

Hu,p = (1 - w) · Hu,0 + w · Hu,w

Hu,p = (1 - w) · (1 - A)· Hu,B - rw · w

 = (1 - w) · (1 - A) - w · (  )Hu,p

Hu,B
(  )rw

Hu,B

Rys. 3. Wpływ wilgoci na względną wartość opałową paliwa

 = 
(  )Hu,p

Hu,B (  )rw

Hu,B
[         ]

d

(1 - A) + 
dw

 < 0 (   )(  )Hu,p

Hu,B
d

dw

 => 
(  )Hu,p

Hu,B (  )rw

Hu,B
[         ]

d

1 + 
dw

max, A→0

 => 
(  )Hu,p

Hu,B
d

[1,07 - 1,20]
dw

max, A→0

Rys. 4. Wpływ wilgoci i popiołu na względną wartość opałową paliwa
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Analizując kształt oraz przebieg funkcji pokazanych na ry-
sunkach 3 i 4 oraz korzystając ze wzoru (18) wyznaczyć można 
taką graniczną zawartość wilgoci w0, przy której efektywna war-
tość opałowa paliwa Hu,p = 0; wyraża się ona zależnością

                                                                   . (23)

Z kolei zależność (23) posłużyła do opracowania rysun-
ku  5, gdzie zobrazowano wpływ zawartości substancji mineral-
nej A oraz wartości opałowej Hu,B substancji palnej na graniczną 
wartość w0 wilgotności paliwa, przy której efektywna wartość 
opałowa paliwa jest bliska zeru (Hu,p = 0). 

Obszary parametrów biomasy oraz węgla są usytuowane 
rozdzielnie.

substancji palnej (stan „daf”). Decydująca w tym zakresie jest 
najczęściej jej chemiczna budowa oraz skład elementarny.

Podsumowanie

Podstawowym parametrem charakteryzującym paliwo 
jest zawartość balastu (wilgoci oraz substancji mineralnej), któ-
ry towarzyszy substancji palnej (organicznej) każdego paliwa; 
natomiast głównym parametrem stanowiącym o przydatności 
energetycznej paliwa jest wartość opałowa substancji palnej  
Hu,B,	kJ/kg.	

Przeprowadzona analiza pozwoliła na ustalenie ilościowych 
współzależności w badanym aspekcie energetycznej przydatno-
ści różnych paliw. 

Zmiana zawilgocenia paliwa o ok. |Δw| = 1% pociąga 
za sobą względną zmianę wartości opałowej paliwa o ok. 7%  
– w przypadku np. węgla kamiennego, natomiast dla paliwa typu 
biomasa skutkuje to zmianą względnej wartości opałowej aż 
o ok. 20%.

Obecność balastu oddziałuje negatywnie na efektywną 
wartość opałową paliwa, co okazuje się być bardziej wyraźne 
w przypadku paliw o niższych wartościach opałowych substan-
cji palnej, np. dla biomasy oraz umiarkowanych zawartości sub-
stancji mineralnej (popiołu A).

Niższa zawartość substancji mineralnej (popiołu A) paliw 
jest generalnie korzystna, aczkolwiek sytuacja taka wskazu-
je na potrzebę głębszego osuszania paliwa, gdyż zgodnie ze 
wzorem (19) liczba wpływowa oddziaływania wilgoci jest wtedy 
większa. 

Każde, nawet takie samo zawilgocenie paliwa typu np. bio-
masa, jest bardziej niekorzystne od zawilgocenia paliw bardziej 
uwęglonych, a tym samym o wyższej wartości opałowej substan-
cji palnej Hu,B,	kJ/kg,	np.	węgla	kamiennego.
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 wo = 

(  )rw

Hu,B
(1 - A) + 

(1 - A) 

Z analizy wynika więc, że negatywne oddziaływanie bala-
stu (wilgoci oraz substancji mineralnej) na wartość energetyczną 
paliw jest bardziej wyraźne, kiedy substancja palna paliwa cha-
rakteryzuje się niższą (np. w przypadku biomasy) wartością opa-
łową Hu,B,	kJ/kg		–	rys.	5.		

Każde, nawet takie same zawilgocenie paliwa typu bio-
masa jest znacznie bardziej niekorzystne aniżeli paliw bardziej 
uwęglonych (np. węgla kamiennego), o znacznie wyższej warto-
ści opałowej Hu,B,	kJ/kg.	Niższa	zawartość	substancji	mineralnej	
(popiołu A) dowolnego paliwa, np. biomasy, jest generalnie ko-
rzystna, aczkolwiek sytuacja taka „wymusza” potrzebę głębsze-
go osuszania biomasy, co wiąże się z dodatkowymi nakładami 
energetycznymi. 

Zawartość balastu (głównie wilgoci, a także po części sub-
stancji mineralnej) dowolnego paliwa kształtuje się często w spo-
sób przypadkowy (losowy, czynniki atmosferyczne), często tak-
że niezależny od służb zaopatrzeniowych oraz eksploatujących 
urządzenia energetyczne. 

Dlatego wszelka analiza wartości opałowej Hu,p paliw odno-
sić się powinna do wartości opałowej Hu,B,	kJ/kg,	czyli	do	czystej	

Rys. 5. Wpływ zawartości substancji mineralnej oraz wartości 
opałowej substancji palnej paliw stałych na graniczną  
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