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BIOMASA I WYSUSZONY OSAD ŚCIEKOWY                      
PALIWEM ODNAWIALNYM 

Wprowadzenie  
Podpisanie przez Polskę w 2002 roku Protokołu z Kyoto wprowadza obowiązek zredukowania 

emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Te zagadnienia wspiera też Unia Europejska poprzez wpro-
wadzenie Dyrektywy 2001/77/WE w sprawie produkcji energii elektrycznej wytworzonej w odna-
wialnych źródłach energii. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z 
odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem 
ciepła co w efekcie daje możliwość współspalania paliw.  

Na świecie zasoby biomasy kalkulowane są na poziomie 280 EJ/rok i są o około 6 razy wyższe 
od ich stopnia wykorzystania. Natomiast zwiększenie produkcji biomasy wiąże się z konicznością 
przeznaczenia znacznych powierzchni ziemi pod uprawę roślin energetycznych. 

Światowe zasoby biomasy obecnie stanowią od 9 do 13% zapotrzebowania na energię.   
Dane statystyczne wykazują wyraźną tendencję zwyżkową jeśli chodzi o ilości osadów komu-

nalnych i przemysłowych do zagospodarowania. Szacuje się że, w roku 2015 strumień masy osią-
gnie wartość 720 Mg s.m./rok. Zagospodarowanie osadów ściekowych sprowadzało się do jego 
składowania, kompostowania, ponownego zagospodarowania w rolnictwie jako nawozu czy z 
wykorzystaniu metod termicznych dalszemu przetwarzaniu. Osad ściekowy w oczyszczalni pod-
dawany jest procesowi fermentacji w celu wykorzystania go do produkcji biogazu i spalaniu go w 
gazogeneratorach 

Podstawowym celem zastosowanego paliwa odnawialnego jest wyznaczenie parametrów zga-
zowywania biomasy w postaci słomy rzepakowej i wysuszonego osadu ściekowego o 90% s.m. w 
różnych proporcjach masowych oraz spalania otrzymanego gazu syntezowego. Uzyskane wyniki 
badań można poddać analizie porównawczej, z innymi rodzajami biomasy dla określenia przydat-
ności zastosowanego paliwa do celów energetycznych. 

 
1. Osad ściekowy 

Suszenie osadów ściekowych stanowi podstawowy warunek umożliwiający ich ewentualne 
zagospodarowanie jako paliwo. Spalanie osadów odwodnionych po prasowaniu, o wilgotności 
rzędu 75÷84 % jest praktycznie procesem niemożliwym technologicznie i nieefektywnym ekono-
micznie. Osad o tak wysokiej wilgotności może być składowany na składowiskach odpadów lub, 
jeśli spełnia wymogi, stosowany jako nawóz w leśnictwie i rolnictwie. Zależy to od możliwości 
jego zagospodarowania w regionie, w którym znajduje się oczyszczalnia, zawartości szkodliwych 
pierwiastków np. metali ciężkich i warunków zbytu. 

Suszenie osadu jest niezwykle energochłonnym zabiegiem technologicznym. Ciepło do susze-
nia można wprawdzie pozyskać spalając biogaz z fermentacji ścieków. 

Traktując część osadu ściekowego jako biomasę i poddaniu termicznemu przekształceniu po-
zwoliłoby to na uzyskanie dodatkowej energii. Z osadu ściekowego, który jest poddany w suszar-
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niach procesowi odparowania wody uzyskujemy nawóz organiczny w postaci granulowanej o war-
tości 90% s.m. 

Wysuszony osad ściekowy można ponownie wykorzystać do współspalania jako mieszanki z 
odpadami z drewna, słomy rzepakowej i żytniej, kory sosnowej, wierzby Salix viminalis, malwy 
pensylwańskiej Althaea oraz węgla w różnych proporcjach objętościowych i masowych.  

Ciepło spalania osadu ściekowego wynosi około 17 MJ/kg dla zawierającego 70% substancji 
lotnych. Natomiast dla wysuszonego osadu ściekowego wartość opałowa wynosi około 14 MJ/kg. 
Wysuszony osad ściekowy pozbawiony jest metali ciężkich, posiada za to znaczne ilości popiołu 
wynoszące do około 35%.  

Z definicji dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27.09.2001 roku wynika, że termin „biomasa” ozna-
cza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego 
(łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodar-
ki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. 

Współspalanie wysuszonego osadu ściekowego z biomasą pozwoli poprawić wskaźniki ener-
getyczne, oraz biomasa w takiej postaci była by atrakcyjniejszym paliwem. Taka mieszanka bio-
masy może być poddana procesowi zgazowywania co jeszcze bardziej zwiększy opłacalność i 
efektywność spalania. Wysuszone osady ściekowe stanowią komponent, który może zostać wyko-
rzystany do dalszego zagospodarowania, np. w procesie współspalania z innymi materiałami.  

 

2. Słoma 
 

       Wdrożenie technologii spalania niekonwencjonalnego paliwa odnawialnego, jakim jest słoma 
rzepakowa, do praktyki przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska odpadami i 
szkodliwymi produktami spalania zawierającymi szkodliwe związki azotu i siarki. Nieodzowne są 
zatem badania by zwiększyć zasób wiedzy o przebiegu procesów termodynamicznych spalania 
słomy rzepakowej, wykorzystując ją jednocześnie do usprawnienia urządzeń do spalania i technik 
przygotowania surowca.  
       Bezspornym jest fakt, że dla uzyskania wysokiej sprawności spalania słomy rzepakowej, ko-
nieczna jest aglomeracja ciśnieniowa sieczki rzepakowej zwana potocznie brykietowaniem. Zabieg 
ten, wprawdzie energochłonny, jednocześnie zwiększa atrakcyjność energetyczną tej formy paliwa 
w wyniku zwiększenia gęstości, obniżenia wilgotności, ułatwienia dystrybucji, przechowywania i 
spalania nawet w konwencjonalnych paleniskach. Drugą przesłanką, wynikającą z dotychczaso-
wych obserwacji i doświadczeń, jest konieczność zastosowania kotłów o specjalnej konstrukcji 
umożliwiającej wykorzystanie pirolizy wsadu paliwa. Dzięki pirolizie paliwa zwiększy się efekt 
energetyczny i ekologiczny w wyniku podniesienia temperatury w strefie spalania paliwa i produk-
tów pirolitycznego rozkładu brykietów ze słomy rzepakowej. Poprawę przebiegu spalania paliw 
odnawialnych w stanie naturalnym można osiągnąć poprzez jego aglomerację ciśnieniową zwaną 
brykietowaniem. Pierwotna postać paliwa podlega przetworzeniu uzdatniającemu i polepszającemu 
jego własności. Przetworzona słoma rzepakowa w postaci brykietu jest jednorodna, ma ustabilizo-
wane parametry cieplne, gęstość i wilgotność. Spalanie brykietów przebiega bez zakłóceń w usta-
lonych warunkach przy wysokiej sprawności cieplnej procesów termicznych i konwersji energii 
chemicznej paliwa na ciepło. 

Produkcja rolnicza w Polsce przynosi zbiory w postaci słomy w ilości 25 mln ton rocznie, jed-
nak spora jej część wykorzystywana jest jako ściółka, pasza lub komponent nawozu naturalnego 
używanego w hodowli zwierząt. Od początku lat dziewięćdziesiątych, szczególnie w północno-
zachodniej części kraju, na terenach byłych PGR-ów, rosną nadwyżki słomy, a tym samym wzrasta 
jej potencjał jako paliwa wykorzystywanego w energetyce wynoszący w obecnych latach 195 PJ, z 



 
 

czego około 150 PJ pochodzi ze słomy zbóż, natomiast pozostała część odpadów rolnictwa stano-
wią słoma rzepaku i siano. Gdyby z wymienionych wcześniej 25 mln ton słomy wykorzystać na 
cele energetyczne około 50% (12,5 mln ton), możliwe jest zaoszczędzenie około 5 mln ton węgla 
rocznie, przy założeniu wartości opałowej słomy na poziomie 16 MJ/kg. Należy także uwzględnić 
korzyści związane z mniejszą uciążliwością dla środowiska.  

Słoma charakteryzuje się również obojętnym bilansem emisji dwutlenku węgla, znacznie 
mniejsza jest emisja dwutlenku siarki niż w przypadku paliw kopalnych, a emisja tlenków azotu 
jest na porównywalnym poziomie. Wartość opałowa słomy zależy od takich czynników jak zawar-
tość wilgoci, rodzaj zboża, rodzaj gleby i sposób nawożenia. Maksymalna zawartość wilgoci po-
winna wahać się w granicach 18% ÷ 22%. Całkowite wykorzystanie nadwyżki produkcji słomy 
może pokryć 4% zapotrzebowania na energię pierwotną. Energia chemiczna 1 kg słomy o wilgot-
ności 15% wynosi 14,3 MJ, co odpowiada energii chemicznej zawartej w 0,81 kg drewna opałowe-
go lub 0,41 m3 gazu ziemnego wysokometanowego.   

Sprawność cieplną zgazowywania biomasy można obliczyć z zależności: 
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gdzie: 
      

palgv - objętość gazu palnego otrzymywana w wyniku zgazowywania 1 kg wsadu w 
kg

nm3
, 

    
palwgQ - wartość opałowa gazu palnego wynosi 4,6 ÷ 5,0 

nm
MJ

3
, 

         wpQ - wartość opałowa wsadu paliwa w 
kg
kJ  

Gaz wytworzony w komorze zgazowywania może być spalany w komorze spalania, a wydzie-
lające się ciepło wykorzystane do podgrzewania w wymienniku ciepła powietrza lub wody lub do 
wytwarzania pary wodnej. Uzyskany gaz po oczyszczeniu i schłodzeniu można wykorzystać rów-
nież jako paliwo do zasilania silników spalinowych.  

Warunki termiczne i sposób regulacji przebiegu pirolizy paliwa decydują o ilości otrzymanych 
produktów rozkładu. Regulacja temperatury procesów w poszczególnych fazach. wpływa na szyb-
kość pirolizy i skład gazu generatorowego oraz wydajność procesu. Duży wpływ na efekty pirolizy 
ma rodzaj biomasy. 

 
3. Badania nad wykorzystaniem paliwa z osadu ściekowego i słomy  

Badania współspalania słomy rzepakowej z wysuszonym osadem ściekowym o 90 % s.m. prze-
prowadzono dla różnych proporcji procentowych udziałów paliwa. Pomiary przeprowadzono w 
nagrzewnicy powietrza VIGAS – 25N, w której zastosowano wymiennik ciepła dwurzędowy pło-
mieniówkowy o wymiarach 57 x 5 mm po 6 sztuk w każdym rzędzie. Przyjęto następujące procen-
towe proporcje wysuszonego osadu ściekowego: 20% i 40%. Do badań brano porcje paliwa o łącz-
nej masie 5 kg z uwzględnieniem procentowych udziałów dla poszczególnych biomas. Dla propo-
nowanych proporcji paliwa z biomasy wyznaczono: ciepło spalania, wartość opałową, zawartość 
popiołu, gęstość, wilgotność, zawartość części lotnych. Wykonano pomiary analizy spalin.  Wyniki 
pomiarów przedstawiono w tabelach 1 do 3 oraz przedstawiono graficznie na wykresie. 

 



 
 

Tabela 1. Wyniki analizy spalin podczas spalania biomasy i wysuszonego osadu ściekowego 
 

 
 
Parametr 

 
 

Jednostka 

Paliwo 
słoma 

rzepakowa 
osad  

ściekowy 
słoma 80% 
i osad 20% 

słoma 60%  
i osad 40% 

O2 % 10,7 15,9 16,8 15,1 
CO ppm 3654 2776 3725 3509 
NO ppm 30 169 115 232 
NO2 ppm 0,0 0,0 0,0 0,0 
NOx ppm 27 169 113 230 
SO2 ppm 0,0 0,0 0,0 0,0 
Strata kominowa % 15,3 19,1 25,9 25,5 
λ  6,7 4,11 4,95 3,55 
CO2 % 1,4 3,3 2,8 3,9 
H2S ppm 0,0 0,0 0,0 0,0 
H2 ppm 2850 1369 3633 3638 
Ε % 77,6 80,9 74,1 74,5 

Temp. pow. do spalania oC 16,9 19,5 17,9 18,9 
Temp. spalin oC 231,1 169,6 189,0 241,6 

 
       Kotłownia z kotłami opalanymi słomą o mocy 1MW w okresie jednego sezonu grzewczego 
spala około 800 Mg słomy. Jak wiadomo stosunek słomy do węgla wynosi na na 1,5 kg spalonej 
slomy spalamy 1,0 kg węgla. Zatem spalenie 800Mg słomy zastępuje 533 Mg węgla. Podczas 
spalenia 1Mg węgla wytwarzamy około 2,05 Mg CO2. Zastąpienie węgla słomą powoduje redukcję 
emisji CO2 1.100 Mg na rok.  
 

 
Tabela 2. Ciepła uzyskana ze zgazowania słomy rzepakowej i wysuszonego osadu ściekowego  
                 o zawartości 90% s.m.  
 

Rodzaj biomasy Ciepło 
kJ 

Strumień 
ciepła kJ/h 

Słoma rzepakowa 100% 6943,710 1,5107 
Wysuszony osad ściekowy o zawartości 90% s.m. 5257,090 0,4867 
Słoma rzepakowa 80% udziału i wysuszony osad ście-
kowy 20% udziału 

2275,255 0,2632 

Słoma rzepakowa 60% udziału i wysuszony osad ście-
kowy 40% udziału 

1910,555 0,2033 

 
 
 
Tabela 3. Analiza techniczna biomasy dla słomy rzepakowej i wysuszonego osadu ściekowego 
                 o zawartości 90%  s.m.  
 

Rodzaj biomasy  
Zawartość 

wilgoci 
% 

 
Zawartość 

popiołu 
% 

 
Zawartość 

części lotnych 
% 

 
Ciepło 

spalania 
kJ/kg 

 
Wartość 
opałowa 

kJ/kg 
Słoma rzepakowa 15,050 1,970 69,710 15880 14495 
Wysuszony osad ściekowy      



 
 

– 90%s.m. 10,90 32,80 53,290 13350 12401 
Słoma rzepakowa 80% 
udziału i wysuszony osad 
ściekowy 20% udziału 

 
7,128 

 
10,649 

 
73,632 

 
14422 

 
13251 

Słoma rzepakowa 60% 
udziału i wysuszony osad 
ściekowy 40% udziału 

 
6,506 

 
16,540 

 
68,854 

 
13656 

 
12564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 1. Temperatura w zależności od zawartości procentowej biomasy 
 
 
4. Podsumowanie 
 

Nadwyżki biomasy i osadu ściekowego będą zmuszały do poszukiwań nowych rozwiązań w ce-
lu ich właściwego zagospodarowania i wykorzystania. Przyjęta przez Unie Europejską dyrektywa 
mówiąca o udziale energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii, dla Polski będzie wymuszała 
działania związane z efektywniejszym wykorzystaniem potencjału energetycznego słomy jak i 
osadu ściekowego. 

Przedstawione badania wykazują możliwość wykorzystania słomy rzepakowej i wysuszonego 
osadu ściekowego do współspalania w proporcji 20% do 40 %. Przy większych proporcjach współ-
spalanie jest nie korzystne z uwagi na niską wartość opałową.  

Współspalanie obu paliw jest korzystne przy zachowaniu, że wilgotność słomy rzepakowej jest 
poniżej 15%, a wysuszonego osadu ściekowego wynosi 10%. Należy jednak pamiętać, że proces 
suszenia osadu do otrzymania takich parametrów jest procesem energochłonnym. Słoma rzepako-
wa po aglomeracji ciśnieniowej jest pełnowartościowym i ekologicznym paliwem możliwym do 
stosowania w ciepłownictwie i ogrzewnictwie z wykorzystaniem wysuszonego osadu ściekowego o 
zawartości 90% s.m. 
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