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OOpprraaccoowwaanniiee::  AAnnnnaa  GGrroocchhoollsskkaa

Biomasa traktowana jest jako paliwo
odnawialne. Do celów grzewczych

u¿ywa siê g³ównie s³omê, wióry i zrêbki
drzewne oraz wierzbê energetyczn¹
(tabela 1).

Biomasa generuje znacznie mniej py-
³ów i popio³ów ni¿ wêgiel kamienny. Do-
datkowo, popió³ powsta³y w wyniku jej
spalenia jest nieszkodliwy dla œrodowiska
i mo¿e byæ stosowany jako nawóz.

Jednym z g³ównych argumentów
przemawiaj¹cych za stosowaniem bioma-
sy jako paliwa jest tzw. zerowa emisja CO2

do atmosfery. Oznacza to, ¿e w okresie
wegetacji roœliny pobieraj¹ z atmosfery
tak¹ iloœæ CO2, jak¹ póŸniej emituj¹ pod-
czas spalania. Zaœ dla przyk³adu, spalaj¹c
wêgiel kamienny emituje siê 95 kg CO2

na ka¿dy GJ energii. Ponadto biomasa za-

wiera œladowe iloœci siarki w porównaniu
do paliw konwencjonalnych, co przek³a-
da siê na kilkukrotnie mniejsz¹ emisjê
SO2 (tabela 2).

Wierzba energetyczna
Do celów opa³owych wykorzystuje

siê wierzbê wiciow¹ (Salix viminalis). Na
Zachodzie u¿ywana jest w tym celu od
dawna. Przyk³adowo, w Szwecji uprawy
wierzby tylko na cele energetyczne ju¿
w 1988 roku przekroczy³y wielkoœæ
17 000 ha. W Polsce dopiero w ostat-
nich latach powsta³o wiele, ale ma³ych
plantacji. 

Wierzbê energetyczn¹ cechuje bardzo
du¿y przyrost masy, wysoka wartoœæ opa-
³owa oraz niewielkie wymagania glebo-
we. Pod wzglêdem energetycznym 2 t su-
chego drewna z wierzby s¹ równowa¿ne
1 t wêgla.

Charakterystyczn¹ cech¹ tej odmiany
wierzby jest niezwykle silny wzrost
w okresie wegetacyjnym, siêgaj¹cy przy
bardzo dobrych warunkach siedlisko-
wych ok. 4,5-6 m w jednym sezonie. 

Pozyskanie drewna rozpoczyna siê
zwykle po dwóch latach uprawy. Produk-
cja na plantacji mo¿e przebiegaæ bez
wiêkszych zak³óceñ przez 20-30 lat. 
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Opalanie biomas¹ ma
wiele zalet. Przede

wszystkim jest ona tania,
a podczas spalania emisja
zanieczyszczeñ jest du¿o

mniejsza, ni¿ w przypadku
pozosta³ych paliw. Jest to

rozwi¹zanie szczególnie
korzystne na terenach

wiejskich, gdzie jest sto-
sunkowo ³atwy dostêp do

tego paliwa.

WIERZBA
GRZEJE

Rodzaj opa³u Wartoœæ opa³owa

drewno 8,4-14,6 (zale¿nie od wilgotnoœci)

pelety 16-18

s³oma 12-18 (zale¿nie od gatunku zbo¿a)

torf 11-16

wêgiel kamienny 16-38

wêgiel brunatny 19,9

gaz p³ynny 45,3

olej 42

Tabela 1. Wartoœæ opa³owa paliw sta³ych (w MJ/kg)

fot. Metalerg

Biomasa – resztki roœlin,
chwasty, zdrewnia³e ³odygi, odpa-
dy drzewne.

Tabela 2. Emisja niektórych zanieczyszczeñ (w %) w przypadku ró¿nego opa³u

S³oma Zrêbki Wêgiel kamienny Gaz ziemny

popió³ 4 0,6-1,5 12 0

wêgiel 42 50 59 75

wodór 5 6 3,5 24

tlen 37 43 7,3 0,9

chlor 0,75 0,02 0,08 0

azot 0,35 0,3 1 0,9

siarka 0,16 0,05 0,8 0  



Zaletami energetycznego wykorzysta-
nia wierzby s¹:
� niskie koszty uzyskania biomasy;
� stosunkowo wysoka wartoœæ opa³owa;
� niska emisja zanieczyszczeñ;
� niewielki udzia³ popio³ów;
� niski koszt infrastruktury do przygoto-

wania i spalania biomasy.
Z wierzby mo¿na pozyskiwaæ ró¿nego

rodzaju paliwa drzewne w zale¿noœci od
stopnia jej przetworzenia. Im wy¿szy stopieñ
przetworzenia tym wy¿sza wartoœæ, jako opa-
³u. Najmniej przetworzona jest faszyna -
œciête pêdy s¹ docinane do rozmiaru komory
spalania kot³a i wi¹zane w snopy o œrednicy
zbli¿onej do œrednicy komory spalania. Po-
winny byæ sezonowane w celu obni¿enia wil-
gotnoœci do poziomu oko³o 25-30 %. Faszy-
na charakteryzuje siê stosunkowo nisk¹ war-
toœci¹ opa³ow¹ (oko³o 12 MJ/kg). Mo¿na j¹
stosowaæ w pobli¿u upraw, poniewa¿ trans-
port jest nieop³acalny.

Inne formy (np. trociny, brykiety) s¹
takie same, jak w przypadku ka¿dego ro-
dzaju odpadów drzewnych.

Odpady drzewne jako opa³
Odpady drzewne mog¹ byæ u¿ywane

jako opa³. Ich przydatnoœæ zale¿y od stop-
nia przetworzenia.

Zrêbki - efekt wstêpnego rozdrobnie-
nia œciêtych pêdów wikliny lub niewielkich
ga³êzi (rozmiar kilku cm). Charakteryzuj¹
siê du¿¹ wilgotnoœci¹ (oko³o 40 % ) i nisk¹
wartoœci¹ opa³ow¹ (ok. 10 MJ/kg). Tran-
sport jest op³acalny jedynie na niewielkie
odleg³oœci (20-30 km).

Brykiety - zrêbki sprasowane w najczê-
œciej walcowate bry³y o wysokoœci 10-15 cm
i œrednicy oko³o 5-10 cm. Charakteryzuj¹

siê nisk¹ wilgotnoœci¹ (5-10 %) i wysok¹
wartoœci¹ opa³ow¹ (15-17 MJ/kg). Ich
transport jest op³acalny na odleg³oœæ na-
wet 300 km.

Pelety - s¹ to zrêbki rozdrobnione do
postaci granulatu o d³ugoœci do 2,5 cm
i œrednicy oko³o 1-2 cm �. Charakteryzu-
j¹ siê nisk¹ wilgotnoœci¹ (ok. 5-10 %)
i najwy¿sz¹ wartoœci¹ opa³ow¹ (oko³o 16-
18 MJ/kg). Równie¿ ich transport jest
op³acalny. Pelety omawiamy szerzej, jako
najefektywniejszy opa³ spoœród ca³ej bio-
masy.

Do spalania biomasy stosuje siê kot³y
wielopaliwowe, w których mog¹ byæ spa-

lane równie¿ grube polana oraz wêgiel
i koks �. Zazwyczaj kot³y te podczas spa-
lania wêgla osi¹gaj¹ ni¿sz¹ sprawnoœæ -
ok. 75 %. W handlu znajduj¹ siê kot³y
z górnym zasypem oraz ³adowane od
przodu. Te pierwsze s¹ tañsze. Obecnie
coraz wiêksza jest oferta kot³ów dwufunk-
cyjnych, umo¿liwiaj¹cych w lecie ogrze-
wanie tylko c.w.u. Automatyka nowocze-
snych kot³ów pozwala na regulowanie
temperatury wody zasilaj¹cej instalacjê
c.o. oraz pracy termostatów w poszczegól-
nych pomieszczeniach. Dro¿sze modele
wyposa¿one s¹ w sygnalizacjê informuj¹-
c¹ o koniecznoœci uzupe³nienia wsadu.

Pelety
Pelety sprzedawane s¹ w workach lub

luzem. W drugim przypadku dostarczane
s¹ do domu cystern¹. Jeden m3 opa³u wa-
¿y ok. 700 kg.

Peletami mo¿na paliæ w kot³ach do te-
go przeznaczonych, lub doinstalowuj¹c
palniki do istniej¹cych kot³ów (g³ównie
olejowych).

Jeœli jako wsad do kot³a podawa-
ne s¹ du¿e cz¹stki drewna, to czas
spalania bêdzie d³ugi, a sam proces
bêdzie przebiegaæ wolno. Im drob-
niejsze cz¹stki tym bardziej dyna-
miczny proces spalania. W efekcie
spalanie np. py³u przypomina spala-
nie oleju.

� Pelety to niewielkie walce z odpadów
drzewnych (fot. Barlinek)

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej www.budujemydom.pl

� Kocio³ wielopaliwowy z górnym zasypem -
mo¿liwoœæ spalania szczap drewna, brykietów,
trocin, peletów, wêgla kamiennego
(fot. PGK System)

reklama

reklama
BRAK REKLAMY
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Kot³y na pelety maj¹ prostsz¹ kon-
strukcjê ni¿ na inny opa³, nie zapewniaj¹ a¿
tak komfortowej obs³ugi, ale s¹ wyposa¿o-
ne we wszystkie niezbêdne zabezpieczenia
i maj¹ niewiele ni¿sz¹ efektywnoœæ. Koszty
eksploatacji s¹ ni¿sze ni¿ przy ogrzewaniu
olejowym czy gazowym. 

Nie ka¿dy kocio³ olejowy czy gazowy
mo¿na przystosowaæ do spalania pele-
tów. Musi to byæ kocio³ z du¿¹ komor¹
spalania. 

Je¿eli chcemy zainstalowaæ w istniej¹-
cym kotle palnik do spalania pelet, musi-
my zdawaæ sobie sprawê z faktu, ¿e moc ko-
t³a obni¿y siê o po³owê. Jest to wynikiem
ni¿szej kalorycznoœci peletów i wiêkszej
iloœci gazów spalinowych. 

Ceny samych palników s¹ ni¿sze (po-
równywalne z cen¹ tañszych kot³ów), ale
sprawnoœæ kot³ów jest wy¿sza. Warto wy-
mieniæ palnik w nowoczesnym kotle olejo-
wym, ale gdy u¿ywa siê nie najnowszego
kot³a na paliwa sta³e, lepiej zdecydowaæ siê
na zakup nowego kot³a na pelety. Mo¿na
wybraæ taki, który dodatkowo jest przysto-
sowany do spalania innych paliw.

Kot³y na pelety s¹ urz¹dzeniami auto-
matycznie pobieraj¹cymi opa³ ze zbiornika
(wsypuje siê do niego pelety rêcznie) lub
sk³adu �. W drugim przypadku pelety s¹
przekazywane transporterem do zbiornika
umieszczonego przy kotle i z niego do ko-
mory spalania kot³a. Jest konieczne wy-
dzielenie miejsca na sk³adowanie opa³u.
Oddzielne pomieszczenie lub odgrodzona
czêœæ pomieszczenia, w którym znajduje
siê kocio³ musi mieæ zaokr¹glone naro¿ni-
ki œcian, aby nie gromadzi³y siê w tych
miejscach trudne do pobrania przez trans-
porter pelety.

Kot³y na pelety s¹ urz¹dzeniami no-
woczesnymi, wyposa¿onymi w automaty-
kê pogodow¹, modulowan¹ regulacjê mo-
cy i funkcjê samooczyszczania komory
spalania.

Czêœæ dostêpnych na naszym rynku ko-
t³ów na pelety mo¿e równie¿ spalaæ inne pa-
liwa: drewno, ³upki, zrêbki, s³omê. Jednak
podczas, gdy sprawnoœæ tych kot³ów przy
spalaniu peletów zwykle siêga ponad 90 %,
to przy spalaniu innych paliw - 80-85 %.

S³oma
Œwie¿o zebrana s³oma ma du¿¹ zawar-

toœæ wody. Aby mo¿na by³o stosowaæ j¹ ja-
ko opa³, wymaga sk³adowania. 

S³om¹ mo¿na paliæ w dwóch rodzajach
kot³ów. Kot³y o ruchu ci¹g³ym s¹ opalane
rozdrobnion¹ s³om¹. Takie rozwi¹zanie
wymaga jednak bardzo du¿o miejsca na
sk³adowanie opa³u oraz równie¿ zajmuj¹-
cego sporo miejsca kot³a z podajnikiem.
Dlatego jest to rozwi¹zanie nie stosowane
w domach jednorodzinnych. Kot³y wsado-
we  s¹ opalane s³om¹ sprasowan¹ w baloty

(patrz fot. tyt). Maj¹ one najczêœciej wymia-
ry 80x40x40 cm i ³adowane s¹ do kot³a od
przodu. jeden wsad wystarcza na ok. 4 go-
dziny palenia. Sprawnoœæ kot³ów wsado-
wych siêga 90 %.

Do ogrzania domu jednorodzinnego
o powierzchni ok. 200 m2 w ci¹gu jednego
sezonu grzewczego potrzeba ok. 9 ton s³o-
my. Tê iloœæ uzyskuje siê podczas uprawy
zbó¿ na polu o powierzchni ok. 3 ha. Dla-
tego opalanie s³om¹ jest szczególnie ko-
rzystnym rozwi¹zaniem w gospodarstwach
rolnych.

�
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Baloty - bry³y ze sprasowanej s³o-
my, maj¹ce kszta³t walca lub prostopa-
d³oœcianu. Jeden balot wa¿y ok. 12 kg.

� Kocio³ z zasobnikiem na pelety
(fot. Kostrzewa)

o

Info Rynek
Firmy

Calory
Tel. (71) 311 75 58
www.calory.com.pl

Hiton
0-696 658 657

Intercal
Tel. (68) 327 89 11

Kostrzewa
Tel. (87) 428 53 51
www.kostrzewa.com.pl

KuŸmiñski
Tel. (32) 235 62 09

Metalerg
Tel. (71) 313 46 43
www.metalerg.pl

Metal Technology 
Tel. (58) 552 12 42
www.metaltechnology.pl

PGK System (HDG Bavaria)
Tel. (52) 381 38 27
www.pgksystem.com.pl

Protech II
Tel. (33) 875 51 87
www.protech-wkg.pl

Verner
Tel. (74) 856 97 76

¯ar
Tel. (91) 462 06 26

Ceny
Decyzjê o zakupie kot³a zasilanego bioma-
s¹ powinna poprzedziæ analiza: czy w po-
bli¿u znajduje siê dystrybutor danego pa-
liwa i gdzie bêdzie ono przechowywane.
W szczególnych przypadkach trzeba siê li-
czyæ z przygotowaniem odpowiedniego
miejsca np. pelety powinny znajdowaæ siê
w stalowym zbiorniku lub pomieszczeniu
pozbawionym ostrych k¹tów. 
Koszt danego modelu kot³a na biomasê
zale¿y od rodzaju paliwa i mocy urz¹dze-
nia. Dystrybutorzy, w zdecydowanej wiêk-
szoœci przypadków, w cenie uwzglêdniaj¹
monta¿, pod³¹czenie do instalacji grzew-
czej i pierwsz¹ regulacjê urz¹dzenia. Dla-
tego poniesione przez inwestora nak³ady
to tylko koszt zakupu  pieca i odpowied-
niej partii paliwa. Przyk³adowe ceny:

� kocio³ na s³omê, moc 7 kW
– od 2900 z³:

� kocio³ na odpady drewna,
moc 17 kW – od 1690 z³.

Na kupno kot³a na biomasê mo¿-
na otrzymaæ preferencyjny kredyt
o bardzo niskim oprocentowaniu (na
poziomie 1-3 % rocznie) lub z tak
zwan¹ premi¹ termomodernizacyjn¹
w wysokoœci 25 % kwoty kredytu.
W ten sposób s¹ promowane inwe-
stycje s³u¿¹ce ochronie œrodowiska.




