
„Racjonalne wykorzystanie OZE – biomasa.
Kotły na biomasę”



Biomasa – definicja, właściwości



Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne 
źródło energii. 

Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości 
po przycinaniu zieleni miejskiej. 

Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. 

Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady 
przemysłowe i komunalne.

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. 



Według definicji Unii Europejskiej 
biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i 

pozostałości przemysłu rolnego 
(łącznie z substancjami roslinnymi i zwierzęcymi), 

leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład 
biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich 

(Dyrektywa 2001/77/WE).



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 9 grudnia 2004 roku biomasa to 

stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które 
ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z 

produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, 
a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji 

(Dz. U. Nr 267, poz. 2656).



Właściwości biomasy – 5 głównych

Wartość energetyczna  - zwana opałową (od 6 do 19GJ/t) – różna dla paliw 
mokrych, podsuszonych, całkowicie suchych.

Ciepło spalania – ilość ciepła powstała w wyniku spalania masy paliwa w temp 250 
st. C.

 Wilgotność bezwzględna drewna - procentowy stosunek wody zawartej w drewnie do 
masy drewna w stanie całkowicie suchym.

Gęstość usypowa (w kg/m3)
Zawartość popiołu (w %) - niższa w porównaniu z węglem zawartość popiołu, co w 
odróżnieniu od niskiej gęstości jest sporą zaletą paliw biomasowych. Jeśli podczas 
spalania biomasy powstaje większa niż zazwyczaj, przekraczająca 0,5-12,5% ilość 

popiołu, świadczy to o obecności zanieczyszczeń



Właściwości biomasy – 5 głównych



Właściwości biomasy – 5 głównych



środowisko 
antropogeniczne środowisko przyrodnicze 

(naturalne)

środowisko 
sztuczne

środowisko 
zdegradowane





Rynek biomasy mimo, że stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło energii, nadal jest w 
Polsce rynkiem niedocenianym i nieuporządkowanym. Jest to spowodowane między innymi faktem, że 
handel tym surowcem często wiąże się z dużym ryzykiem transakcyjnym. Przy dzisiejszych 
uwarunkowaniach gospodarczych istnieje pilna potrzeba jego uporządkowania. Stąd idea, by rynek biomasy 
stał się kolejnym produktem w obrocie giełdowym.



Rodzaje biomasy



Biomasa drzewna Biomasa rolnicza



Drewno

Paliwo niejednorodne, składające się głównie z wody (20-60%)., celulozy i ligniny.  W miarę spadku 
zawartości wody (suszenie) rośnie zawartość ligniny).
Pozostałości poprodukcyjne, nie spełniające norm wyrobu, pozostałości drewna konstrukcyjnego.
Wartość opałowa 11-22 MJ/kg, wilgotność 20-30%, zawartość popiołu 0,5-1,5%.



Trociny i wióry

Pozostałości 10%-drewa przerabianego w tartakach, pozostałości skrawania, frezowania, obróbki.
Wartość opałowa 11-22 MJ/kg, wilgotność 6-65%, zawartość popiołu 0,5.

Wióry – wilgotność 5-15%.



Zrębki drzewne 5-50mm ścinki

Pozyskiwanie
-Pierwsze trzebienie drzewostanów
-Szybko rosnące plantacje wierzby
-Odpady drzewne

Wartość opałowa 6-16 MJ/kg, wilgotność 20-60%, zawartość popiołu 0,5-1,6 suchej masy

Dyskusja: Suszenie, przewracanie, gnicie, zawilgocenie.



Kora

Stanowi 10-15% pozyskiwanej masy drewna
Duża wartość opałowa 16-19MJ/kg
Wilgotność 55-65%,
Do 3% popiołu.

Część kory zostaje przetworzona a trociny i zrębkę.
Może zawierać piasek i inne zanieczyszcznia.



Brykiet drzewny… i nie tylko

walec lub kostka, utworzona z suchego rozdrobnionego drewna (trocin, wiórów czy zrębków),  lub 
słomy
Sprasowanych pod wysokim ciśnieniem bez dodatku substancji klejących. W czasie 
zachodzącego pod ciśnieniem 200 atmosfer procesu brykietowania wydziela się lignina, która po 
obniżeniu temperatury zastyga, spajając surowiec w formie brykietu. Duże zagęszczenie materiału 
w stosunku do objętości sprawia, że proces spalania brykietu zachodzi stopniowo i powoli. 
Wartość energetyczna: 19-21 GJ/t; wilgotność: 6-8%; zawartość popiołu: 0,5-1% suchej masy.



Pelety (pellety, pellets), granulat

Granulat produkowany z odpadów drzewnych o długości kilka cm granulki i średnicy 6-25 mm. 
Granulat jest wytłaczany w prasie rotacyjnej, bez dodatku substancji klejącej i pod dużym 
ciśnieniem, które umożliwia duże zagęszczenie surowca. 
Pelety są paliwem łatwym do transportowania, najpraktyczniejszym w magazynowaniu i 
najwygodniejszym w eksploatacji. Ich zaletą jest też bardzo niska zawartość popiołu (0,4-1% 
suchej masy). Wartość energetyczna pelet wynosi 16,5-17,5 MJ/kg, a wilgotność 7-12%.





PALIWA ODNAWIALNE Z BIOMASY

Produkcja na własne potrzeby Produkcja dla energetyki zawodowej



Kotły do spalania biomasy

I urządzenia współpracujące



-Wytrzymały materiał – stal, żeliwo
-Odporność na korozję

-Wysoka sprawność – dobry stosunek 
czasu przepływu spalin do 

temperatury spalin na wejściu do 
komina przy zastosowaniu 

turbulencji i wyhamowania spalin

Projektowanie wymiennika kotła - zasady



-Możliwość łatwego czyszczenia 
podczas użytkowania

-Niestosowanie materiałów szybko 
zużywających się

-Pojemność wodna
-Pojemność komory załadunkowej / 

komory spalania
-naprawialność



Dla użytkowników systemów cieplnych opalanych biomasą jakość 

kotłów oraz paliwa mają istotne znaczenie. Efektywność 

energetyczna, jak i ekologiczna procesu spalania czy gazyfikacji 

zależy bowiem od następujących czynników:

●    konstrukcji kotła,

●    jakości i doboru odpowiedniego paliwa,

●    właściwie dobranej instalacji odprowadzania spalin.



Efektywne spalanie biomasy wymaga specjalnych technologii, 

zapewniających warunki dynamiczno-termiczne niezbędne dla zupełnego 

spalania lotnych produktów rozkładu termicznego biomasy. Nieodpowiednie 

rozwiązania technologiczne skutkują zwiększoną emisją szkodliwych 

substancji do atmosfery, a także obniżeniem sprawności procesu spalania, 

co w rezultacie powoduje wzrost kosztów użytkowania.



Na rozwijającym się polskim rynku pojawiają się wciąż nowi producenci 

kotłów na paliwa stałe produkowane z biomasy, a także producenci i 

dostawcy paliwa biomasowego. Obecnie w sprzedaży znajdują się różne typy 

kotłów produkcji krajowej i zagranicznej. Nowoczesne instalacje grzewcze są 

coraz bardziej dogodne w użytkowaniu i przyjazne dla środowiska. Niestety 

jakość niektórych kotłów, produkowanych w przestarzałych zakładach, nie 

stoi na zbyt wysokim poziomie.



Producent kominków, ogrzewaczy pomieszczeń, kotłów grzewczych do 50 kW, kuchni 

opalanych paliwami stałymi jest zobowiązany do oznaczenia wyrobu znakiem CE. 

Poddanie badaniom urządzenia w jednostce notyfikowanej oraz posiadanie 

wdrożonej Zakładowej Kontroli Produkcji upoważnia producenta do oznaczenia 

wyrobu znakiem CE.



Badania kotłów na paliwa stałe mogą być przeprowadzane przez laboratoria 

akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Akredytacji. Są to następujące 

laboratoria krajowe:

●Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu

●Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych Instytutu Techniki Grzewczej i 

Sanitarnej w Łodzi

●Laboratorium Badań Kotłów Opalanych Paliwami Stałymi Instytutu Techniki Cieplnej 

w Łodzi

●Przewoźno-Stacjonarne Laboratorium Badań Urządzeń Cieplnych Opalanych 

Paliwami Ciekłymi i Gazowymi Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi

●Zespół Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.



Z uwagi na sprawność techniczną w okresie objętym gwarancją producenci 

wymagają, by urządzenia podlegały okresowym przeglądom wykonywanym przez

autoryzowanych serwisantów. Większość producentów wymaga także, aby montaż i 

rozruch urządzeń wykonywali przeszkoleni i autoryzowani instalatorzy.

Kwalifikacje są szczególnie istotne przy bogatszym wyposażeniu kotłów w elementy 

automatyki.

Według obowiązujących regulacji nie ma obowiązku specjalnego certyfikowania 

kotłów na biomasę. Wymagania regulują ogólne przepisy dotyczące instalacji 

sanitarnych i grzewczych w budynkach.

Parametry jakości kotła charakteryzuje klasa sprawności, klasa emisyjności, certyfikat

zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa ekologicznego IChPW.



Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy: podwyższenie komfortu obsługi zmierza 

do ograniczania pracy potrzebnej przy codziennej obsłudze kotła m.in. dzięki 

szerszemu stosowaniu automatyki sterowania dozowaniem paliwa i powietrza. 

Pożądany efekt uzyskuje się poprzez stosowanie zasobników i automatycznych 

podajników paliwa oraz rozwiązań polegających na automatycznym oczyszczaniu 

powierzchni wymiany ciepła i usuwaniu popiołu do popielnika. Poprawę 

bezpieczeństwa uzyskuje się dzięki zastosowaniu kontrolujących pracę kotła 

czujników, np. spadku ciągu w kominie oraz chłodnic bezpieczeństwa.



Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa pracy: obecnie kotły na 

biomasę osiągają wysokie parametry sprawności cieplnej, np. dla peletu powyżej 

90%. Wartości takie uzyskuje się dzięki m.in. dwustopniowemu procesowi spalania, 

stosowaniu sond lambda do przygotowywania mieszanki powietrznej, poprawie 

efektywności wymiany ciepła poprzez modyfikację turbulencji spalin oraz stosowaniu 

ulepszonych materiałów w komorach spalania i wymiennikach ciepła. Warunkiem 

pełnego korzystania z możliwości urządzenia jest stosowanie zalecanego rodzaju i 

jakości biomasy.



Integracja kotła z innymi instalacjami: kocioł może być zintegrowany z systemem 

grzewczym budynku, innymi instalacjami OZE oraz systemami zarządzania energią w 

domach. Integracja jest możliwa dzięki stosowaniu zbiorników buforowych i 

akumulacyjnych oraz układów sterowania i automatyki.

Dzięki integracji można uzyskać poprawę efektywności działania instalacji grzewczej 

(wyrównanie pracy). Przydatny jest odpowiedni system automatyki kotła (smart grid 

ready), którego głównym elementem jest sterownik, umożliwiający integrację z 

automatyką innych instalacji.



Technologia produkcji w przykładach
-Ekogreń – produkcja wymienników - 

http://www.youtube.com/watch?v=vU094uIoi6o

http://www.youtube.com/watch?v=vU094uIoi6o


Wymiennik kotła – płomieniówkowy pionowy



Palniki do biomasy – ceramiczny, okrągły



Palniki do biomasy – retortowy z termaxu



Palniki do biomasy – zrzutkowy



Systemy podawania paliwa



Systemy podawania paliwa



Systemy podawania paliwa



Systemy podawania paliwa



Systemy podawania paliwa



Osprzęt kotła na biomasę

Śluza Strażak



Osprzęt kotła na biomasę

Zapalarka Panel sterowania



Osprzęt kotła na biomasę

Śluza Tablica elektryczna



Osprzęt kotła na biomasę

Falownik Moduł sondy lambda



PODZESPOŁY KOTŁA
Palnik – wykonany ze stali ogniotrwałej. Jego geometria jest wynikiem 
wielokrotnych badań i pomiarów. Wyposażony jest w wloty powietrza na 
różnych poziomach co przyczynia się do zwiększenia efektywności procesu 
spalania. Biomasa transportowana jest ze zbiornika do palnika za pomocą 
podajnika ślimakowego. W zetknięciu z żarem oraz w połączeniu z 
powietrzem dostarczanym przez liczne kanały następuje proces pirolizy 
biomasy. Powstałe w jej wyniku spaliny kierowane są przez wymiennik do 
wylotu kominowego za pośrednictwem ciągu kominowego, wspieranego 
pracą wentylatora, który ma ponadto za zadanie dostarczenie odpowiedniej 
ilości powietrza dla procesu spalania. Ilość podawanego do spalania paliwa 
jak również ilość powietrza potrzebnego do prawidłowego procesu spalania 
jest dobierana automatycznie przez sterownik, na podstawie wyników 
pomiarów spalin (zawartość tlenu w spalinach) dostarczonych przez sondę 
lambda. 



PODZESPOŁY KOTŁA
Komora spalania – wykonana ze stali ogniotrwałej. Od momentu rozpalenia 
kotła szybko uzyskuje wysoką temperaturę, co ulepsza proces spalania i 
redukuje ilość niespalonych gazów. Jest również swojego rodzaju izolacją 
pomiędzy płomieniem a kotłem właściwym. 
Śluza obrotowa – jest to zespół scalony fabrycznie. Zapewnia doskonałą 
szczelność między zbiornikiem i podajnikiem. Gwarantuje bardzo precyzyjne 
dozowanie biomasy. 
Zapalarka – umożliwia całkowicie automatyczny proces zapłonu biomasy – 
jest sterowana za pomocą mikroprocesora.



PODZESPOŁY KOTŁA
Turbulator (turbulatory) – ich zadaniem jest zwiększenie efektywności 
procesu wymiany ciepła poprzez zmniejszenie prędkości wypływu spalin. 
Dodatkowo są okresowo, w pełni automatycznie wprawiane w ruch, dzięki 
czemu oczyszczają wymiennik z pyłów. Zwalniają tym samym z 
wykonywania tej czynności użytkownika kotła. 
Układ automatycznego oczyszczania wymiennika (napęd turbulatorów) – 
jest to motoreduktor stertowany przez układ automatyki kotła, który 
wprawia w ruch turbulatory



PODZESPOŁY KOTŁA
Wylot spalin – składa się ze skrzynki, którą można zdemontować, 
jednocześnie uzyskując dostęp do kotła. Na skrzynce zamontowany jest 
wylot spalin oraz turbina, odpowiedzialna za wyciąganie spalin w kierunku 
komina. Silnik napędzający turbinę jest sterowany przez mikroprocesor za 
pośrednictwem regulatora napięcia, który przekazuje odpowiednią wartość 
napięcia na podstawie wyników pomiarów dostarczonych przez sondę 
lambda. Rozwiązanie to jest stosowane od wielu lat. Spalanie dolne posiada 
wiele zalet jak również zabezpiecza przed przedostawaniem się ognia do 
zasobnika. 
Podajnik ślimakowy – jest to śruba działająca sekwencyjnie w zależności od 
potrzeb palnika. Śruba ta podaje niewielką ilość paliwa uwalnianą jedynie 
przez śluzę. Pozwala to pracować jej z niewielkim obciążeniem. 



PODZESPOŁY KOTŁA
Komora dekantacji – poszerzenie strefy usytuowanej pod wymiennikiem, 
zapewnia składowanie niespalonych cząstek i pyłu unoszących się w związku 
ze spadkiem prędkości gazów spalinowych. 
Popielnik – wykonany w formie szuflady, usytuowany pod palnikiem. Zbiera 
popiół usuwany z palnika, pyły spadające poprzez siłę grawitacji a także pyły 
pochodzące z automatycznego oczyszczania wymiennika. 
Automatyczne usuwanie popiołu z paleniska – odbywa się dzięki 
podawanej biomasie jak również poprzez powietrze przepływające przez 
palnik. 
Sonda lambda – jest usytuowana w wylocie spalin. Jej zadaniem jest 
kontrolowanie zawartości tlenu w spalinach. Dzięki dokonanym pomiarom, 
umożliwia optymalizację procesu spalania dla zastosowanego paliwa. W 
połączeniu z sondą temperaturową gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
kotła oraz stanowi jego zabezpieczenie. 



PODZESPOŁY KOTŁA
Sonda spalin – pilotuje zapłon spalin jednocześnie zarządzając mocą kotła. 
Ma również za zadanie chronić kocioł właściwy przed nieprzewidzianym 
wzrostem temperatury. 
Wyświetlacz – jest usytuowany z przodu kotła. Umożliwia przegląd oraz 
edycję dostępnych parametrów sterowania. 
Osłona elektroniki – osłania szafę elektryczną – miejsce usytuowania serca 
układu sterowania. 
Zbiornik na pellet – jego pojemność zależy od mocy kotła. Istnieje również 
możliwość połączenia go z podajnikiem zewnętrznym, który podaje paliwo z 
magazynu lub dużego silosu. 



Dwie metody spalania

Paliwo w złożu

-sposób ciągły

Paliwo wdmuchiwane

-jednorazowe racje paliwa





KOTŁY NA BIOMASĘ cd.



ADAPTACJA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO



ADAPTACJA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO



INSTALACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

Śluza – tzw. celka



INSTALACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

System „strażak”



Przykłady zrealizowanych kotłowni biomasowych 
na przykładzie biomasowych kotłów małej i dużej 
mocy, krajowych i zagranicznych producentów.



Rodzina kotłów EKOGREŃ – top modele



Kocioł na pelety EG-PELLET firmy GREŃ + dodatkowy podajnik



Kocioł na pelety EG-PELLET firmy GREŃ



Kocioł na zrębki EG-AUTO w Niemczech



Kocioł na biomasę EG-MULTIFUEL firmy GREŃ – inwestycja w 
Niemczech



Kocioł na biomasę EG-MULTIFUEL 500kW firmy GREŃ – 
inwestycja w Pruszkowie – paliwo: brykiety z trocin bukowych



Kocioł na biomasę EG-MULTIFUEL 40kW firmy GREŃ – 
inwestycja w Stargardzie Szczecińskim
 paliwo: zrębka z wierzby energetycznej



Kocioł na biomasę EG-MULTIFUEL 300kW firmy GREŃ – 
inwestycja w Plasencji, Hiszpania

 paliwo: pestki z oliwek



Kocioł na biomasę EG-DUO MULTI 25kW firmy GREŃ – 
Inwestycja w Grecji

 paliwo: ziarna kukurydzy



Kocioł na pelety EG-MULTI firmy GREŃ





http://kotlospaw.com/_download/raport_rynek_kotlow_na_biomase_PL.pdf






Według szacunków Instytutu Energii Odnawialnej w Polsce w użytkowaniu jest 

ok. 90 tys. kotłów dedykowanych na biomasę, które wykorzystują drewno 

opałowe lub pelet. Szacunki te oparte są na założeniu utrzymania wzrostowego 

trendu rocznej sprzedaży na poziomie od 5 do 15 tys. sztuk w latach 2000 – 2012 

oraz na podstawie wolumenu i struktury zużycia biomasy w gospodarstwach 

domowych.





Właściwości biomasy określają takie parametry, jak 

zawartość wilgoci i części lotnych oraz skład 

chemiczny substancji organicznej i mineralnej. 

Te wielkości określają także właściwości fizyczne 

drewna tj. jego kaloryczność, gęstość, porowatość.



Wyszczególnienie Zrębki z 
gałęzi 

Zrębki z 
całego 
drzewa 

Zrębki z 
pnia 

Zrębki z 
pniaka 

Kora Tarcica 

Zawartość wilgoci (świeży 
materiał) [%] 

50 – 60 45 – 55 40 – 55 30 – 50 50 – 65 15 - 30 

Wartość opałowa [MJ/kg 
s.m.] 

18,5 - 20 18,5 – 20 18,5 – 20 18,5 – 20 18,5 – 20 18 - 19 

Wartość opałowa świeżego 
materiału [MJ/kg] 

6 – 9 6-9 6- 10 6- 11 6-9 12 - 15 

Gęstość usypowa [kg/m3] 250 - 400 250 - 350 250 - 350 200 - 300 250 - 350 150-250 

Ilość uzyskiwanej energii z 
jednostki objętości [MWh/ m 
3 ] 

0,7 - 0,9 0,7 - 0,9 0,7 - 0,9 0,8- 1,0 0,5 - 0,7 0,65-0,8 

Zawartość popiołu [% s.m.] 1 -3 1 -2 0,5-2 1-3 1-3 1-5 

Zawartość wodoru [% s.m.] 6-6,2 5,4-6 5,4 - 6 5,4-6 5,7 - 5,9 

Zawartość siarki [% s.m.] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 

Zawartość azotu [% s.m.] 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 0,1 – 0,5 



Wyszczególnienie Zrębki z 
odpadów 
tarcicy 

Odpad z 
cięcia piłą 

Pył z cięcia 
pilą 

Zrębki z 
cięcia 

tarcicy 

Pył z 
mielenia 
tarcicy 

Odpady ze 
sklejki 

Zawartość wilgoci (świeży 
materiał) [%] 

10 – 50 45 - 60 45 - 60 5 - 15 5 - 15 5 - 15 

Wartość opałowa [MJ/kg 
s.m.] 

18,5 – 20 18,5 - 20 19 - 19,2 19 - 19,2 19 - 19,2 19 – 19,2 

Wartość opałowa świeżego 
materiału [MJ/kg] 

6-15 6 - 10 6 - 10 13 - 16 15 - 17 15 - 17 

Gęstość usypowa [kg/m3] 150 - 300 250 -350 250 - 350 80 - 120 100 - 150 200 - 300 

Ilość uzyskiwanej energii z 
jednostki objętości [MWh/m3] 

0,7 - 0,9 0,5 - 0,8 0,45 - 0,7 0,45 - 0,55 0,5 - 0,65 0,9 - 1,1 

Zawartość popiołu [% s. m.] 0,4- 1 0,5-2 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5 0,4 - 0,8 0,4 - 0,8 

Zawartość wodoru [% s. m.] 5,4 - 6,4 6,2 - 6,4 6,2 - 6,4 6,2 - 6,4 6,2 - 6,4 6-6,4 

Zawartość siarki [% s.m.] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Zawartość azotu [% s.m.] 0,1-0,5 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 



Opracowanie: Michał Paprzycki
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