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Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest energe-
tyka i ciepłownictwo. Procesy spalania paliw zanieczyszczają
bowiem atmosferę dużymi ilościami takich substancji, jak:
tlenki węgla i azotu, ditlenek siarki oraz pyły. Pożądanym 
w polityce energetycznej i ekologicznej Polski i świata pali-
wem są odnawialne źródła energii, w tym w szczególności
biomasa, rozumiana jako wszelka substancja organiczna po-
chodzenia roślinnego lub zwierzęcego, jak też wszelkie po-
chodne substancje uzyskane z transformacji takich surowców.

Szczególnym rodzajem biomasy są odpady przemysłu
owocowo-warzywnego. W tym kontekście warto zauważyć,
że w oficjalnym stanowisku Polski określonym w „Planie
działania w sprawie biomasy” (SEC (2005) 1573) i „Strategii
UE w sprawie biopaliw” (SEC (2006) 142) stwierdzono m.in.,
iż opracowania wymagają nowe technologie pozyskiwania 
i wykorzystania paliw odnawialnych, szczególnie poprzez
zagospodarowanie produktów ubocznych pochodzenia rol-
niczego oraz pozostałych odpadów, w tym również biode-
gradowalnych odpadów przemysłowych [9]. Receptą na
zmniejszenie kosztów inwestycyjnych związanych ze spala-
niem biomasy może być mieszanie węgla z paliwem z bio-
masy w procesie współspalania [15, 16, 19, 20, 26]. Techno-
logia ta daje szansę na uzyskanie korzyści finansowych zwią-
zanych z możliwością zakupu mniejszej ilości paliwa podsta-
wowego (tradycyjnego) oraz redukcją opłat emisyjnych, jed-
nak pod warunkiem ustanowienia odpowiednio niskiej ceny
biomasy [15, 19, 21]. Odpowiedni dobór proporcji każdego
ze składników współspalanej kompozycji ma istotny wpływ
na efektywność ekologiczno-energetyczną procesu współ-
spalania. Warto przy tym podkreślić, że ich proporcje zależą
w głównej mierze od właściwości biomasy, której maksymal-
ny udział w kompozycji paliwowej, zdaniem specjalistów, nie
powinien przekroczyć 30% [19]. 

Celem pracy była próba udzielenia odpowiedzi na pyta-
nie: czy współspalanie źródeł biomasy z odpadów przemysłu
owocowo-warzywnego z węglem nie obciąża nadmiernie
środowiska?

Materiał do badań

W badaniach stosowano następujące materiały:
1) węgiel – paliwo węglowe pobrane zostało z dostarczanych

do wybranego zakładu przemysłu owocowo-warzywnego
partii; był to węgiel typu 32,2 (gazowo-płomienny), miał II
(M II) o zawartości podziarna] (0-1 mm) ≤ 2,5%, stosowa-
ny tradycyjnie w kotłowniach zakładów przetwórstwa spo-
żywczego w Polsce – W,

2) kompozycja węgla z 20-procentowym udziałem wytło-
ków aroniowych – W+20-procentowym BA,

3) kompozycja węgla z 40-procentowym udziałem wytło-
ków aroniowych – W+40% BA,

4) kompozycja węgla z 20-procentowym udziałem wytło-
ków jabłkowych – W+20% BJ,

5) kompozycja węgla z 20-procentowym udziałem młóta po-
midorowego – W+20% BPOM,

6) kompozycja węgla z 30-procentowym udziałem młóta po-
midorowego – W+30% BPOM.

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.

Większość zastosowanych w pracy metod badań właści-
wości energetycznych opisana jest w polskich normach PN. 

Zawartość popiołu określono zgodnie z PN-G-04560:1998
[30]. Zawartość części lotnych oznaczono wg PN-G04516:1998
[29]; wartość opałową wyznaczono wg PN-81/G-04513 [28];
zawartość siarki całkowitej i siarki popiołowej oznaczono
zgodnie z PN-G-04584:2001 [32]; a zawartość węgla, wodo-
ru, azotu (C, H, N) zgodnie z PN-G-04571:1998 [31].

Szacowanie emisji gazowo-pyłowych

Określenie emisji z niekonwencjonalnych źródeł energii
stanowi wciąż nierozwiązany problem, bowiem mimo inten-
sywnych prac w tym zakresie ciągle brakuje jednoznacznych
wytycznych do jej wyznaczania, szczególnie dla źródeł bio-
masy. Do oznaczenia wielkości emisji poszczególnych
gazów oraz pyłu wykorzystano metodę wskaźników emisji.
Emisję określano według wzoru:

Emisja = A  · WE

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 za-
leżności [6]:

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

Bożena Borycka
Politechnika Radomska, Katedra Nauk o Jakości 

Ekologiczne aspekty współspalania biomasy 
z odpadów owocowo-warzywnych z węglem



maj 2009 www.energetyka.eu strona 387

Z powodu braku danych literaturowych dotyczących
wskaźników emisji i unosu z procesu spalania badanych źró-
deł biomasy z odpadów owocowych i warzywnych, zdecy-
dowano się na ich wyznaczenie [25, 26]. Wielkość wskaźni-
ków emisji poszczególnych gazów oraz pyłu ze źródeł ener-
getycznej biomasy określono na podstawie opracowania Ra-
dovića [33]. Podstawą do obliczeń była powszechnie stoso-
wana metodyka IPCC/OECD [11]. 

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 robo-
czego badanych paliw. 

Wyniki badań stanu roboczego paliw zestawione w tabe-
li 1 potwierdziły powszechnie panujące przekonanie, iż doda-
tek biomasy do węgla powoduje powstanie paliwa, które
charakteryzuje się: niższą wartością opałową, niższą zawar-
tością siarki oraz niższą zawartością popiołu w porównaniu
ze spalaniem czystego węgla [14, 33, 34]. 

Szacunkowe wielkości emisji dokonywane na podstawie
wskaźników emisji EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission

Inventory Guidebook [33] oraz opracowanych przez Mini-
sterstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa [25]. Trzeba zaznaczyć, że dotychczas nie opracowa-
no jednak jednoznacznej metody ich określania, aczkolwiek
prace nad ich katalogiem trwają [23]. Warto też podkreślić, iż
prawidłowe określenie wielkości emisji rzutuje na ocenę sta-
nu zagrożenia atmosfery. 

Przedstawione w tabeli 2 wyniki obliczeń emisji jednost-
kowych wyrażonych w kg/Mg, za pomocą dwóch algoryt-
mów postępowania wskazują na podobne tendencje, przy
czym wskaźniki emisji przy ujednoliconej procedurze [33] są
niższe dla tlenku węgla, tlenków siarki i popiołu, a wyższe dla
dwutlenku węgla i tlenków azotu.

W dalszych rozważaniach zdecydowano się skorzystać 
z metody mieszanej, używając wartości wskaźników emisji
jednostkowych dla węgla opartych na doświadczalnym ich
wyznaczeniu w określonym typie kotła [25]. Dyskusja tych
wyników jest trudna, bowiem literatura [7, 10, 18, 23, 26, 27,
37] często podaje wyniki zmierzone różnymi metodami, stąd
wynikają spore trudności w ich porównaniu, interpretacji 
i dyskusji.

Wyliczone wartości emisji jednostkowych WE wyrażone
w kg/GJ, zaprezentowane w tabeli 3, potwierdzają tezę po-
stawioną przez wielu badaczy [17, 18, 38], w myśl której 

szczególną zaletą energetycznych źródeł biomasowych jest,
korespondująca ze składem elementarnym paliwa, niższa emi-
sja CO2 i SO2 podczas jego spalania. Do zalet badacze ci zali-
czają też niższe wartości wskaźników emisji z procesów spala-
nia biomasowych źródeł dla większości pozostałych ga-
zów w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi, a przede
wszystkim z węglem. W przypadku badanych kompozycji źró-
deł biomasy z odpadów owocowo-warzywnych z węglem

1 – wyliczone WE wg Radovića [33] 
2 – wyliczone jako udziały wskaźników WE dla biomasy wyliczo-

nych wg Radovića [33]+ udziały wskaźników dla węgla wyli-
czonych wg zaleceń MOŚNiL [25]

3 – wyliczone wg zaleceń MOŚZNiL [25]

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

Tabela 2 
Porównanie oszacowanych wskaźników emisji gazowo pyłowych

dla biomasy, węgla i kompozycji 

Tabela 3 
Wskaźniki emisji gazowo-pyłowych dla biomasy [33], 

węgla [25] i kompozycji – obliczone metodą mieszaną [25,33]



jedynie dla tlenków azotu wystąpiło podwyższenie ich po-
ziomu. 

Wartość wskaźnika emisji CO dla procesu spalania bio-
masy zależy od warunków procesu, typu i wieku urządzeń
kotłowych oraz rodzaju i właściwości spalanego materiału
[33]. W niniejszych badaniach przyjęto WECO dla kotła pło-
mienicowego z rusztem stałym.

Zaprezentowane w tabeli 3 WECO w kompozycjach bio-
masowo-węglowych wykazały tendencje do obniżki w sto-
sunku do czystego węgla w granicach 1 – 4%. WECO węgla
(ok. 3,8 kg/GJ) jest stosunkowo wysoki i porównywalny ze
wskaźnikami wyliczonymi dla kompozycji BZBO z węglem.

Porównując wskaźniki emisji CO2 przeliczone na jednost-
kę energii dla kompozycji można zauważyć zbliżone ich war-
tości (69 – 72,5 kg/GJ) do wskaźników węglowych (71 kg/GJ).
Aczkolwiek stosunkowo niskoenergetyczna kompozycja 
z wytłokami jabłkowymi charakteryzuje się wyższym wskaź-
nikiem (na poziomie 72,5 kg/GJ), który jest jednak niższy 
z ustalonym przez Kubik [22] wskaźnikiem dla kompozycji
węgla z wysłodkami buraczanymi (na poziomie ok. 87 kg/GJ).
Wskaźnik emisji ditlenku węgla przyjęty dla węgla okazał się
znacząco niższy od danych literaturowych (94 – 100 kg/GJ)
[3, 5], co można tłumaczyć, z jednej strony, brakiem jedno-
znacznej metody szacowania danych, z drugiej – różnicami
pomiędzy teorią a danymi pomiarowymi. Warto podkreślić
jednak, że ekologiczność biomasy wiąże się z faktem, że emi-
sja CO2 w procesie spalania tego paliwa równa jest jego
pochłanianiu w drodze jej odnawiania poprzez fotosyntezę.

Wyniki badań zawarte w tabeli 3 potwierdzają głoszoną 
w źródłach literaturowych [15] tezę, że biomasowe kompozy-
cje z węglem w porównaniu z węglem charakteryzuje się
wyższą zawartością części lotnych, aczkolwiek przy poszcze-
gólnych źródłach biomasy jest ona zróżnicowna.

Warto zauważyć, że niektóre źródła literaturowe [2, 4] po-
dają, że podczas odgazowania paliwa azot dzielony jest
pomiędzy uwalniane 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 wyż-
sza niż ze spalania węgla. Tezę taką potwierdziły badania nad
spalaniem zrębków jodły i jej współspalanie z węglem pro-
wadzone przez Lecknera i Karlssona [24]. Teoria ta nie jest
jednak jednoznaczna, bowiem inni badacze [1, 12] uzyskali
odmienne wyniki wskazujące na obniżenie emisji tych gazów
przy wzroście udziału biomasy (w postaci słomy) w kom-
pozycjach spalanych fluidalnie. 

Należy przypomnieć, iż badane w niniejszej pracy kom-
pozycje są pod względem zawartości azotu zróżnicowane
(tab. 1). Przedstawione w tabeli 3 obliczone wartości wskaź-
ników emisji, wyrażone w kg/GJ dla każdej kompozycji są
wyższe niż dla węgla. Z danymi tymi korespondują wyniki
doświadczeń Kubik [22] nad emisją jednostkową NOX obli-
czoną dla spalania kompozycji węgla z wysłodkami cukrow-
niczymi (ok. 0,22 kg/GJ). Trzeba podkreślić, iż wartości te są
uzależnione od jakości spalanego paliwa, jego składu oraz
techniki i technologii spalania. 

Jak pokazuje tabela 1 kompozycje biomasowych źródeł z
węglem charakteryzują się niższą, aczkolwiek zróżnicowaną,
zawartością siarki ogółem, stąd ustalone wartości wskaźni-
ków emisji podczas ich spalania, zawarte w tabeli 3, też są
różne, ale niższe od wskaźników emisji z węgla. Uzyskane
wskaźniki emisji SO2 dla kompozycji biomasy odpadowej 
z węglem, w szczególności przy udziale wytłoków aronio-
wych i jabłkowych, są niższe niż dla węgla, przy czym WESO2

zmniejsza się wraz ze zwiększeniem udziału wytłoków 

w kompozycji. Z badań literaturowych [10, 15, 35] wynika
również, że obecność ubogosiarkowej biomasy w paliwie po-
zytywnie wpływa na emisję ditlenku siarki. Kruczek i współ-
pracownicy [15] stwierdzili ponadto, ze konwersja siarki 
w procesie współspalania biomasy i węgla do SO2 maleje ze
wzrostem udziału biomasy (powyżej 15%) i jest mniejsza dla
grubszych cząstek. Ich zdaniem, w biomasie siarka występu-
je w postaci siarczanów jako tzw. siarka nieorganiczna w ilo-
ści około 40%, a w postaci organicznej 60%, w pierwszej
fazie spalania – pirolizy, w zależności od temperatury piroli-
zy, siarka organiczna przekształca się w nieorganiczną, nato-
miast w temperaturze powyżej 973 K siarka organiczna prze-
chodzi w siarczki. W kolejnej fazie spalania pozostałość kok-
sowej części siarki może przejść w siarczany K2SO4, zależnie
od temperatury spalania. Należy zauważyć, że niektórzy
badacze podają wyższą wartość wskaźnika emisji ditlenku
siarki dla węgla na poziomie 0,4 – 0,5 kg/GJ [3, 5, 9], co wiąże
się zapewne z jakością stosowanego paliwa.

Zdolność do emisji pyłu uważana jest za cechę świadczą-
cą o „ekologiczności” paliwa, a jest ona funkcją m.in. zawarto-
ści popiołu w paliwie, rodzaju paleniska, warunków spalania.

Wyniki badań składu chemicznego badanych kompozycji
biomasowych źródeł z węglem (tab. 1) potwierdziły sformu-
łowaną przez wielu badaczy tezę [13, 18, 34], że biomasę, 
a stąd też jej kompozycje z węglem, charakteryzuje niższa
zawartość popiołu niż węgiel. Teoretycznie zatem wskaźnik
unosu pyłu dla biomasowych OZE w stosunku do wartości
tego wskaźnika dla węgla powinien odzwierciedlać taką rela-
cję. 

Trzeba zaznaczyć, iż prezentowane w tabeli 3 dane odno-
szące 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 spali-
nach, wynikającej z działania urządzenia odpylającego.
Wyniki ustalonych wartości wskaźników unosu dla spala-
nych kompozycji biomasowych z węglem mają mniejsze
tendencje do obciążania środowiska popiołem, przy czym 
w miarę wzrostu zawartości biomasowego źródła ta uciążli-
wość środowiskowa się zmniejsza od 10% do 40%.
Potwierdzeniem tego zjawiska są też doniesienia literaturo-
we, dotyczące badań porównawczych rzeczywistych proce-
sów spalania drewna i słomy oraz węgla pod kątem różnic
emisyjnych [8, 18, 36]. Podobne wyniki uzyskała Kubik [22]
dla wysłodków, w których wskaźnik unosu pyłu dla kompo-
zycji wysłodkowo-węglowych był niższy o ok. 10% w porów-
naniu z poziomem tego wskaźnika dla analizowanego przez
tę badaczkę węgla. 

Jak już wspominano wielkość zanieczyszczeń emitowa-
nych do środowiska podczas spalania paliw zależy od ich
reaktywności, parametrów procesu spalania i warunków
panujących w komorze paleniskowej [27]. Do spalania bio-
masy na szeroką skalę stosuje się kotły płomienicowe 
o małej mocy, które mogą być instalowane w gospodarce
komunalnej oraz w rozproszonym ogrzewalnictwie indywi-
dualnym [18]. 

Spróbowano wykorzystać wyliczone wcześniej wskaźniki
emisji do określenia emisji gazowo-pyłowych dla biomaso-
wych źródeł i ich kompozycji z węglem w modelowych wa-
runkach ciepłowni. Rozważając emisje w niniejszej pracy
oszacowano je dla powszechnie stosowanego do spala-
nia biomasy kotła rusztowego płomienicowego małej mocy
(o mocy nominalnej 100 KW).

Zestawione w tabeli 4 obliczone emisje CO (ECO) dla kom-
pozycji, są niższe od emisji z węgla. ECO zmniejszają się dla
kompozycji w stosunku do węgla o około 5%.
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Podobnie na podstawie wyników przedstawionych w tej
tabeli stwierdzono niższe emisje CO2 (ECO2) dla kompozycji
biomasowych źródeł z węglem od emisji z węgla. 

Warto w tym miejscu podkreślić jednak fakt odnawialno-
ści biomasy i zamkniętego zerem bilansu ditlenku węgla,
związanego z zamknięciem obiegu C – CO2 – C [15, 27].

Powszechnie uznawanymi indykatorami „ekologiczno-
ści” paliwa są parametry emisji ditlenku siarki i pyłu lotnego.
Obliczone emisje ditlenku siarki i pyłu ogółem potwierdziły,
że wszystkie kompozycje biomasowych źródeł z węglem
wykazują niższą od węgla emisję tych substancji. 

Warto zaznaczyć, iż niektóre źródła literaturowe [20] po-
dają, że w przypadku spalania kompozycji węgla i biomasy
powstaje tzw. efekt synergii powodujący, że redukcja emisji
zanieczyszczeń jest wyższa niż wynika to z addytywności
dodatku biomasy do węgla. 

Wnioski

Analiza emisji gazowo- pyłowych procesu współspala-
nia wybranych do badań kompozycji biomasowych źródeł
biomasy z węglem pozwala sformułować poniższe spostrze-
żenia.

1. Wyniki ustalonych wartości wskaźników unosu dla spa-
lanych kompozycji biomasowych z węglem są niższe niż
dla węgla, przy czym w miarę wzrostu zawartości bioma-
sowego źródła w węglu uciążliwość środowiskowa
zmniejsza się od 10% do 40%.

2. Uzyskane wskaźniki emisji SO2 dla kompozycji biomasy
odpadowej z węglem, w szczególności przy udziale
wytłoków aroniowych i jabłkowych, są niższe niż dla
węgla.

3. Można zatem orzec, że obliczone emisje ditlenku siarki 
i pyłu ogółem (kg/h), jako wskaźniki walorów ekologicz-
nych paliwa, potwierdziły, że wszystkie kompozycje bio-
masowych źródeł z węglem wykazują niższą od węgla
emisję tych substancji i dlatego biomasowe źródła
można nazwać „ekologicznymi dodatkami” do konwen-
cjonalnych źródeł energii.
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