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z odpadów owocowo-warzywnych 

Biomasa  jako  produkt  fotosyntezy  jest  formą  gromadzenia 
energii słonecznej. Biomasa traktowana jest jako energia odna-
wialna, gdyż wegetacja roślin może odbywać się tak długo, jak 
świeci słońce i gleba jest urodzajna.

Potencjał  energetyczny  biomasy  jest  funkcją  formy  paliwa 
(zasobu biologicznego), rodzaju materiału, zawartości wilgoci, sor-
tymentu oraz wynikającej z wymienionych cech wartości opałowej 
[7, 16]. Pozytywna rola biomasy jako paliwa wynika nie tylko z jej 
odnawialności, ale też dostępności, ilości, składu chemicznego 
i kosztów pozyskania [32, 34]. Biomasę uznaje się powszechnie 
za paliwo „czyste ekologicznie” w porównaniu z paliwami kopal-
nymi. Aspekty ekologiczne spalania biomasy wiążą się z faktem, 
że emisja CO2 w procesie spalania równa jest jego pochłanianiu 
podczas odnawiania tego biopaliwa drogą fotosyntezy [16]. Pro-
cesy spalania paliw zanieczyszczają atmosferę, dużymi ilościami 
tlenków węgla i azotu, ditleneku siarki oraz pyłów. 

Celem pracy były badania nad użytecznością źródeł biomasy 
z odpadów przemysłu owocowo-warzywnego jako „ekologicznie 
czystych” źródeł odnawialnych.

Materiał do badań

W badaniach stosowano następujące materiały:
1)  wytłoki aroniowe pochodzące z prób przemysłowych z ZPOW 

„Agriko” w Łęczycy –BA,
2)  wytłoki z czarnych porzeczek pochodzące z próby przemysło-

wej z ZPOW w Skrzyńsku – BP,
3)  wytłoki z marchwi pozyskane z próby przemysłowej z ZPOW 

„Bawer” w Siemiatyczach – BM,
4)  wytłoki  z  jabłek  z  próby  przemysłowej  pozyskane  z  ZPOW 

„Pektowin” w Jaśle – BJ,
5)  młóto pomidorowe – odpady z przecieru pomidorowego z pró-

by przemysłowej pozyskane z ZPOW w Milejowie – BPOM.
6)  węgiel – paliwo węglowe pobrane zostało z dostarczanych do wy-

branego zakładu przemysłu owocowo-warzywnego partii – W,

Metody badań

Oznaczanie właściwości energetycznych

Badania  wskaźników  energetycznych  i  właściwości  pali-
wowych  wykonano  w  Akredytowanej  Jednostce  Badawczej 

Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w Zakładzie Oceny 
Jakości  Paliw  Stałych.  Zawartość  popiołu  określono  zgodnie 
z PN-G-04560:1998  [26].  Zawartość  części  lotnych  oznaczo-
no  wg  PN-G-04516:1998  [25];  wartość  opałową  wyznaczono 
w oparciu  o PN-81/G-04513  [24];  zawartość  siarki  całkowitej 
i siarki popiołowej oznaczono zgodnie z PN-G-04584:2001 [28]; 
a zawartość węgla, wodoru, azotu (C, H, N) w oparciu o PN-G-
04571:1998 [27].

Szacowanie emisji gazowo-pyłowych

Do oznaczenia wielkości emisji poszczególnych gazów oraz 
pyłu z niekonwencjonalnych źródeł energii wykorzystano metodę 
wskaźników emisji. Emisję określano według wzoru:

gdzie: 
A   –  aktywność, Mg,
WE   –  wskaźnik emisji, kg/Mg.

Emisję wyliczano przy następujących założeniach:
•  spalanie w kotle płomienicowym o mocy nominalnej 100 KW
•  sprawność kotła wynosi 85%.

Ilość spalanego paliwa w ciągu godziny określono z zależ-
ności [4]:

gdzie:
B  –  zużycie paliwa, kg/h, 
M  –  nominalna moc kotła, kW, 
h  –  sprawność spalania,
Wd   –  wartość opałowa, kJ/kg.

Z powodu braku danych literaturowych dotyczących wskaźni-
ków emisji i unosu z procesu spalania badanych źródeł biomasy 
z odpadów owocowych i warzywnych, zdecydowano się na ich 
wyznaczenie [22]. Wielkość wskaźników emisji poszczególnych 
gazów  oraz  pyłu  ze  źródeł  energetycznej  biomasy  określono 
w oparciu o opracowanie Radovića [29]. Podstawą do obliczeń 
była powszechnie stosowana metodyka IPCC/OECD [9]. 
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Wyniki badań i dyskusja

Metodyka szacowania emisji wykorzystuje parametry stanu 
roboczego paliwa, jak również dane odnoszące się do techniki 
i  technologii  spalania.  Dlatego  w  tabeli  1  zestawione  zostały 
przydatne do  takich  rozważań parametry stanu roboczego ba-
danych paliw.

Wyniki badań stanu roboczego paliw zestawione w tabeli 1 
potwierdziły powszechnie panujące przekonanie, iż biomasowe 
źródło  jest paliwem, które charakteryzuje się: niższą wartością 
opałową, niższą zawartością siarki oraz niższą zawartością po-
piołu w porównaniu ze spalanym węglem [14, 29, 30]. 

Szacunkowe  wielkości  emisji  dokonywane  są  w  oparciu 
o wskaźniki  emisji  EMEP/CORINAIR  Atmospheric  Emission 
Inventory Guidebook [29] oraz opracowane przez Ministerstwo 
Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa  [22]. 
W niniejszych  rozważaniach zastosowano obie metody szaco-
wania wskaźników emisji, używając wartości wskaźników emisji 
jednostkowych dla węgla opartych na doświadczalnym ich wy-
znaczeniu w określonym typie kotła [22]. Dyskusja tych wyników 
sprawia sporo trudności, bowiem dane literaturowe [5, 8, 20, 23, 
33] często podają wyniki zmierzone różnymi metodami.

Wyliczone  wartości  emisji  jednostkowych  WE  wyrażony 
w kg/GJ, zaprezentowane w  tabeli 2, potwierdzają  tezę posta-
wioną przez wielu specjalistów i badaczy [17, 36], w myśl której 
szczególną  zaletą  energetycznych  źródeł  biomasowych  jest, 
korespondująca ze składem elementarnym paliwa, niższa emisja 

Tabela 1
Główne miary statystyczne właściwości energetycznych i składu elementarnego paliw w przeliczeniu na stan roboczy

Paliwo Popiół
Wartość 
opałowa

Siarka 
całkowita

Siarka 
popiołowa

Siarka palna Węgiel Azot

 ±Sx

% KJ/kg % % % % %

BJ
1,24

±0,03
15937,8
±62,3

0,06
±0,01

0,01
±0,01

0,06
±0,01

43,73
±0,50

0,78
±0,10

BM
3,40

±0,21
16231,67
±75,83

0,08
±0,01

0,00
±0,00

0,08
±0,00

43,61
±0,20

1,59
±0,06

BP
2,90

±0,21
20863,00
±46,86

0,30
±0,02

0,02
±0,00

0,28
±0,02

50,27
±0,39

2,61
±0,11

BA
1,65

±0,02
19641,3
±75,0

0,08
±0,01

0,02
±0,01

0,00
±0,00

50,73
±0,41

0,75
±0,10

B  – POM
2,65

±0,07
23275,3
±69,0

0,30
±0,03

0,01
±0,01

0,30
±0,04

54,90
±0,35

3,24
±0,06

W
18,66
±3,32

26103
±1195,2

0,46
±0,14

0,2
±0,02

0,26
±0,17

66,57
±2,8

1,16
±0,09

CO2 i SO2 podczas jego spalania. Do zalet badacze ci zaliczają też 
niższe wartości wskaźników emisji z procesów spalania bioma-
sowych źródeł dla większości pozostałych gazów w porównaniu 
z  paliwami  konwencjonalnymi,  a  przede  wszystkim  z  węglem. 
W przypadku badanych źródeł biomasy jedynie dla tlenków azotu 
wystąpiło podwyższenie ich poziomu. 

Wartość wskaźnika emisji CO dla procesu spalania biomasy 
zależy od warunków procesu, typu i wieku urządzeń kotłowych 
oraz rodzaju i właściwości spalanego materiału [29]. W niniejszych 
badaniach przyjęto WECO dla kotła płomienicowego z rusztem 
stałym.

Zaprezentowane w tabeli 2 WECO dla BZBO okazały się niższe 
niż dla węgla; o około 12 – 14% dla wytłoków jabłkowych i mar-
chwiowych, o około 17 – 22% dla wytłoków owoców aronii i czar-
nych porzeczek oraz o około 24% dla młóta pomidorowego.

Natomiast czyste źródła biomasy odpadowej, a w szczegól-
ności z młóta pomidorowego i wytłoków porzeczkowych (średni 
WECO = ok. 2,9 kg/GJ) mogą znacznie mniej niż czysty węgiel 
emitować CO do atmosfery. Wartość wskaźników emisji BZBO 
z jabłek, marchwi i aronii określono na poziomie 3,1 – 3,4 kg/GJ. 
Podobne  wartości  (ok.  3,4  kg/GJ)  dla  biomasy  wysłodkowej 
oszacowała Kubik [19]. Natomiast dla tradycyjnej biomasy źródła 
literaturowe [3, 10] podają następujące wartości WECO: dla słomy 
0,038 – 1,15 kg/GJ, a dla drewna około 0,04 kg/GJ. Rozpiętość 
danych świadczy o zależności tego parametru od użytej techniki 
i technologii spalania oraz o trudnościach metodycznych w ob-
liczeniach.

Paliwo
 

WECO WENOx WESO2 WEpył

kg/GJ

BJ 3,38 80,90 0,17 0,10

BM 3,31 64,61 0,35 0,26

BP 2,97 58,88 0,44 0,18

BA 3,18 63,13 0,13 0,11

B - POM 2,91 57,03 0,49 0,14

W 3,83 70,87 0,04 1,14

Tabela 2
Wskaźniki emisji gazowo-pyłowych dla biomasy [218] i dla węgla wg [153]
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Przedstawione w tabeli 2 wskaźniki emisji CO2 wykazują spore 
zróżnicowanie  dla  źródeł  biomasy,  są  one  o  około  9  –  19,5% 
niższe niż dla węgla, jedynie w przypadku niżej energetycznych 
BJ poziom  jest wyższy. Można sporządzić następujący szereg 
(bez BJ): BM> BA> BP >BPOM. Warto zwrócić uwagę, że szereg 
ten  niemal  w  całości  odpowiada  szeregowi  zawartości  węgla 
w biomasowych źródłach.

Porównując wskaźniki emisji CO2 przeliczone na  jednostkę 
energii, daje się zauważyć wyraźnie niższe ich wartości (57–65 
kg/GJ) od wskaźników węglowych (71 kg/GJ) i dotyczy to więk-
szości badanych biomasowych źródeł. Jedynie stosunkowo nisko-
energetyczne wytłoki jabłkowe charakteryzuje wyższy wskaźnik 
(na poziomie 81 kg/GJ), który koresponduje z ustalonym przez 
Kubik [19] wskaźnikiem dla wysłodków buraczanych (83 kg/GJ). 
Wskaźnik  emisji  ditlenku  węgla  przyjęty  dla  węgla  okazał  się 
znacząco  niższy  od  danych  literaturowych  (94–100  kg/GJ)  [1, 
3], co można tłumaczyć, z jednej strony, brakiem jednoznacznej 
metody  szacowania  danych,  z  drugiej  –  różnicami  pomiędzy 
teorią a danymi pomiarowymi. W odniesieniu do wartości  tego 
wskaźnika dla drewna i bagassy (ok.102 kg/GJ) [7, 35] badane 
źródła biomasowe okazały się paliwem znacznie mniej obciąża-
jącym środowisko.

Wyniki badań nad spalaniem biomasowych źródeł BZBO za-
warte w tabeli 2 potwierdzają głoszoną w źródłach literaturowych 
[15] tezę, że biomasa w porównaniu z węglem charakteryzuje się 
dużą zawartością części lotnych, aczkolwiek w poszczególnych 
źródłach biomasy jest ona zróżnicowana. 

Warto zauważyć, że niektóre źródła literaturowe [2, 21] podają, 
że podczas odgazowania paliwa azot dzielony jest pomiędzy uwal-
niane części lotne i powstały koksik, a ich proporcje uzależnione 
są od rodzaju paliwa. Opisane w nich badania dowodzą, że udziały 
azotu  są  porównywalne  z  udziałem  części  lotnych.  Z teorii  tej 
wynika, że wielkość emisji NOX ze spalania biomasowych źródeł 
może być wyższa niż ze spalania węgla. 

Należy też przypomnieć, iż badane tutaj źródła biomasy są pod 
względem zawartości azotu zróżnicowane (tab. 1), przy czym od-
pady warzywne, w tym głównie młóto pomidorowe, charakteryzuje 
znacznie wyższy od węgla poziom tego pierwiastka. Przedstawio-
ne w tabeli 2 obliczone wartości wskaźników emisji, wyrażone 
w kg/GJ  dla  każdego  biomasowego  źródła  są  wyższe  niż  dla 
węgla [odpowiednio: wytłoki jabłkowe – młóto pomidorowe: 0,17 
– 0,49 kg/GJ, węgiel: 0,04 kg/GJ], a także kompozycje mogą emi-
tować znacząco więcej tlenków azotu. Z danymi tymi korespon-
dują wyniki doświadczeń Kubik [19] nad emisją jednostkową NOx 
obliczoną dla spalania wysłodków cukrowniczych (WENOx = 0,36 
kg/GJ). Bartuszewska [1] natomiast podaje znacząco wyższe war-
tości WENOx od uzyskanych w niniejszej pracy dla węgla (0,3 – 0,4 
kg/GJ) oraz porównywalne wartości tych parametrów dla słomy 
i drewna (0,16 kg/GJ) do WENOx wytłoków jabłkowych i aroniowych 
(odpowiednio: 0,17do 0,13 kg/GJ). Trzeba podkreślić, iż wartości 
te są uzależnione od jakości spalanego paliwa, jego składu oraz 
techniki  i  technologii  spalania.  Dlatego  też  źródła  literaturowe 
pokazują  dużą  rozpiętość  wyników  dla  podobnie  określonych 
paliw, np. Janowicz ze współpracownikami [10] podaje dla słomy 
szeroki przedział wartości WENOx: 0,04-0,15 kg/GJ.

Tezę o korelacji poziomu siarki w paliwie z ilością powsta-
jących  podczas  spalania  tlenków  siarki  [12,  29]  potwierdziły 

uzyskane tutaj wyniki badań. Jak pokazuje tabela 1 biomasowe 
źródła  charakteryzują  się  niższą,  aczkolwiek  zróżnicowaną, 
zawartością siarki ogółem, stąd ustalone wartości wskaźników 
emisji podczas ich spalania, zawarte w tabeli 3, też są zróżni-
cowane,  ale  niższe  od  wskaźników  emisji  z  węgla.  Można  je 
przedstawić w następującym szeregu: ESO2 w  kg/GJ: BJ = BA 
- 0,06< BM - 0,10< BPOM - 0,25< BP - 0,27<W - 0,28. Oznacza 
to, że emisja SO2 przy uzyskaniu  jednostki energii z wytłoków 
jabłkowych  i aroniowych  jest niższa w porównaniu z węglową 
o około 80%, podczas gdy dla młóta pomidorowego tylko o 11%. 
Warto przypomnieć, że podobne relacje obserwowano analizując 
skład elementarny tych paliw, bowiem najwięcej siarki całkowitej 
zawierają  odpady  porzeczkowe  i  pomidorowe,  istotnie  mniej 
– wytłoki marchwiowe i aroniowe, a najmniej – wytłoki jabłkowe. 
Wyniki oszacowanych wskaźników emisji korespondują z uzyska-
nymi przez Kubik [19] dla wysłodków (na poziomie 0,11 kg/GJ) 
oraz z podanymi przez Janowicza i wspólpracowników [10] dla 
słomy (0,1 – 0,17 kg/GJ). Są one jednak znacząco wyższe niż 
dla drewna (na poziomie 0,01 – 0,03 kg/GJ) [3, 7, 10]. Oznacza 
to, że w odniesieniu do tradycyjnej biomasy ze słomy wartość 
wskaźnika  emisji  SO2  dla  wytłoków  jabłkowych,  aroniowych 
i marchwiowych  jest  porównywalna,  natomiast  zdecydowanie 
wyższa w porównaniu z biomasą drzewną.

Należy  zauważyć,  że  niektórzy  badacze  podają  wyższą 
wartość wskaźnika emisji ditlenku siarki dla węgla na poziomie 
0,4 – 0,5 kg/GJ [1, 3, 7], co zapewne wiąże się z jakością stoso-
wanego paliwa.

Zdolność do emisji pyłu uważana jest za cechę świadczącą 
o  „ekologiczności”  paliwa,  a  jest  ona  funkcją  m.in.  zawartości 
popiołu w paliwie, rodzaju paleniska, warunków spalania.

Wyniki  badań  składu  chemicznego  badanych  źródeł  bio-
masy  (tab.  1)  potwierdziły  sformułowaną  przez  wielu  badaczy 
tezę  [13,  30],  a  mianowicie:  biomasę  charakteryzuje  znacznie 
niższa zawartość popiołu niż węgiel. Teoretycznie zatem wskaź-
nik unosu pyłu dla biomasowych OZE w stosunku do wartości 
tego wskaźnika dla węgla powinien odzwierciedlać taką relację. 
Prezentowane w tabeli 2 dane odnoszące się do pyłu, dotyczą 
tej  jego  ilości,  która  jest  unoszona  z  paleniska  wraz  z  lotnymi 
związkami składającymi się na strumień spalin, dlatego oznaczają 
poziom wskaźnika unosu. Nie uwzględniają one bowiem stopnia 
redukcji  pyłu  w  spalinach,  wynikającej  z  działania  urządzenia 
odpylającego.  Wyniki  ustalonych  wartości  wskaźników  unosu 
dla spalanych źródeł biomasy są ponad 77% (do 90%) niższe 
niż dla analizowanego węgla. Potwierdzeniem tego zjawiska są 
też doniesienia  literaturowe, dotyczące badań porównawczych 
rzeczywistych  procesów  spalania  drewna  i  słomy  oraz  węgla 
pod kątem różnic emisyjnych [6, 31]. Podobne wyniki uzyskała 
Kubik  [19] dla wysłodków, w których wskaźnik unosu pyłu był 
około 40% niższy w porównaniu z poziomem tego wskaźnika dla 
analizowanego przez tę badaczkę węgla. 

Jak już wspominano wielkość zanieczyszczeń emitowanych 
do środowiska podczas spalania paliw zależy od ich reaktywności, 
parametrów procesu spalania i warunków panujących w komorze 
paleniskowej [23]. Do spalania biomasy na szeroką skalę stosuje 
się kotły płomienicowe o małej mocy, które mogą być instalowane 
w gospodarce komunalnej oraz w rozproszonym ogrzewalnictwie 
indywidualnym. 
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Spróbowano  wykorzystać  wyliczone  wcześniej  wskaźniki 
emisji do określenia emisji gazowo-pyłowych dla biomasowych 
źródeł  i  ich  kompozycji  z  węglem  w  modelowych  warunkach 
ciepłowni. Rozważając emisje w niniejszej pracy oszacowano 
je  dla  powszechnie  stosowanego  do  spalania  biomasy  kotła 
rusztowego płomienicowego małej mocy  (o mocy nominalnej 
100KW).

Zestawione w tabeli 3 obliczone emisje CO (ECO) dla bioma-
sowych źródeł, są niższe od emisji z węgla. ECO zmniejszają się 
dla biomasy w stosunku do węgla w granicach 15 – 20%.

Podobnie na podstawie wyników przedstawionych w tej ta-
beli stwierdzono niższe emisje CO2 (ECO2) z biomasowych źródeł 
(z wyjątkiem uboższych energetycznie wytłoków jabłkowych) od 
emisji z węgla. 

Tabela 3
Oszacowane wielkości emisji gazowo-pyłowych 

dla kotła płomienicowego 
o mocy nominalnej 100KW i sprawności 85%

W przeciwieństwie do prawnego obowiązku wniesienia opłat 
za emisje z procesu współspalania kompozycji biomasowo-wę-
glowych, możliwe  jest pomijanie emisji CO2 z czystej biomasy 
(jako antropogenicznego wkładu ilości tego gazu w cykl obiegu 
w przyrodzie) [29]. Fakt ten powoduje, że w zestawieniach emisji 
z procesu spalania biomasy często brak jest danych dotyczących 
ilości emitowanego CO2, dlatego występują trudności w dyskusji 
wyników badań. 

Emisja tlenków azotu nie jest prostą funkcją składu elemen-
tarnego paliwa,  lecz w większym stopniu wiąże się z  techniką 
i technologią procesu spalania, na co zwracali uwagę Kobyłecki 
i Bis  [11]  i wielu  innych badaczy  [15, 21]. W przypadku emisji 
NOx  biomasowe  źródła  okazały  się  ekologicznie  uciążliwszym 
od węgla paliwem, a w szczególności młóto pomidorowe oraz 
wytłoki z czarnych porzeczek i wytłoki marchwiowe. 

Powszechnie  uznawanymi  indykatorami  „ekologiczności” 
paliwa  są  parametry  emisji  ditlenku  siarki  i  pyłu  lotnego.  Ob-
liczone  emisje  ditlenku  siarki  i  pyłu  ogółem  potwierdziły,  że 
wszystkie biomasowe źródła wykazują niższą od węgla emisję 
tych substancji. 

Obliczone emisje gazowo-pyłowe, w większości przypadków 
potwierdzają  zatem  tezę  o  „ekologiczności”  paliw  z  biomasy 
odpadowej. 

Paliwo
Max zużycie 

paliwa
Emisje gazowe

Emisja 
pyłu

B ECO ECO2 ENOx ESO2 Epył

Mg/h kg/h

BJ 0,0266 1,43 34,30 0,07 0,03 0,04

BM 0,0261 1,40 27,37 0,15 0,04 0,11

BP 0,0203 1,26 24,94 0,19 0,11 0,07

BA 0,0216 1,35 26,78 0,06 0,03 0,05

B - POM 0,0182 1,23 24,16 0,21 0,11 0,06

W 0,0163 1,63 30,16 0,02 0,12 0,49

Podsumowanie

Analizując  walory  ekologiczne  badanych  źródeł  biomasy 
stwierdzono, że WECO dla biomasowych żródeł są niższe niż dla 
węgla; o około 12 – 24%.

Także obliczone emisje  (kotła  rusztowego płomienicowego 
małej mocy) CO biomasowych źródeł, są niższe od emisji z węgla 
ECO. 

Również  wskaźniki emisji CO2 dla biomasowych źródeł są 
o około 9 – 19,5% niższe niż dla węgla, aczkowiek wykazują one 
zróżnicowanie, a w przypadku niżej energetycznych BJ poziom   
jest  nawet  wyższy.  Podobnie  stwierdzono  niższe  emisje  CO2 
z  biomasowych  źródeł  (z  wyjątkiem  uboższych  energetycznie 
wytłoków jabłkowych). 

W przypadku emisji NOx biomasowe źródła okazały się, wbrew 
oczekiwaniom, ekologicznie uciążliwszym paliwem niż węgiel. 

Wykazano też, że ustalone wartości wskaźników emisji SO2 

podczas spalania biomasy są zróżnicowane, ale niższe od wskaź-
ników emisji z węgla: emisja SO2 przy uzyskaniu jednostki energii 
z wytłoków  jabłkowych  i aroniowych  jest niższa w porównaniu 
z węglową o około 80%, podczas gdy dla młóta pomidorowego 
tylko o 11%. 

Wyniki ustalonych wartości wskaźników unosu dla spalanych 
źródeł biomasysą znacząco niższe (80÷90%) niż dla analizowa-
nego węgla.

Można  zatem  orzec,  że  obliczone  emisje  dwutlenku  siarki 
i pyłu  ogółem  [kg/h],  jako  wskaźniki  walorów  ekologicznych 
paliwa, potwierdziły, że wszystkie biomasowe źródła wykazują 
niższą od węgla emisję tych substancji i dlatego można je nazwać 
„ekologicznie czystymi” biomasowymi źródłami energii.
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