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Wstęp
Drewno jest wykorzystywane jako paliwo od chwili opano-

wania ognia przez człowieka i przez setki tysięcy lat było pod-
stawowym źródłem potrzebnej człowiekowi energii cieplnej. 
Dopiero szybkie uprzemysłowienie w XIX wieku spowodo-
wało sięgnięcie po paliwa kopalne i spadek energetycznego 
znaczenia drewna. W ostatnich latach ponownie obserwuje 
się wzrost zainteresowania spalaniem drewna, co wynika z 
konieczności zwiększenia udziału odnawialnych źródeł ener-
gii w bilansie energetycznym. Spalanie drewna, podobnie jak 
innych biopaliw, zalicza się do działań proekologicznych, któ-
re w coraz większym stopniu są wymuszane przez bodźce 
prawne i ekonomiczne [10, s. 14].

Efektywne wykorzystanie drewna na cele energetyczne 
wbrew pozorom nie jest procesem łatwym. Technologia spa-
lania drewna lub innych rodzajów biomasy jest bardziej skom-
plikowana niż technologia spalania węgla, gazu ziemnego, 
czy oleju. Aby zapewnić wysoką sprawność energetyczną i 
spełnić obowiązujące normy ochrony środowiska, należy pa-
miętać, że proces ten składa się z trzech faz [2, s. 83]:
 – suszenia i odgazowania materiału drzewnego, wynikiem 

czego jest wytworzenie gazu drzewnego (drewno żarzy 
się w szczelnie zamkniętej komorze załadowczej, przy za-
mkniętym wylocie kominowym),

 – spalania gazu drzewnego w temperaturze 1200°C,
 – dopalania gazu i oddawania ciepła w wymienniku.

Ekologiczne, o wysokiej sprawności spalanie biomasy 
w celach energetycznych powinno odbywać się więc w ko-
tłach o specjalnej konstrukcji, które charakteryzują się zwięk-
szoną powierzchnią wymiany ciepła i lepszym mieszaniem 
spalin przy dużych współczynnikach nadmiaru powietrza. 
Kotły takie posiadają specjalne komory spalania wyposażone 
w ruszty stałe lub ruchome, projektowane do spalania róż-
nych odpadów drzewnych. Tylko w takich warunkach można 
mieć gwarancję, że energia zawarta w biomasie drzewnej 
będzie wykorzystana efektywnie, a emisja zanieczyszczeń 
będzie niewielka. Zastosowanie rozwiązań niewłaściwych lub 
stosowane często spalanie drewna w urządzeniach nieprzy-
stosowanych do tego rodzaju paliwa (czasem wręcz ama-
torskiej konstrukcji) jest przyczyną spalania niecałkowitego, 
co zmniejsza efektywność wytwarzania ciepła i prowadzi do 
wzrostu emisji zanieczyszczeń. Często przy spalaniu drewna 

obserwuje się większą, niż przy spalaniu paliw tradycyjnych, 
emisję tlenków azotu, którą można ograniczyć przez częścio-
wą recyrkulację spalin lub spalanie dwuetapowe [10, s. 18].

Nowoczesnym kotłom z paleniskiem rusztowym lub komo-
rowym (najczęściej z wodą jako czynnikiem grzewczym) na 
paliwa stałe, stawia się następujące warunki [9, s. 7]:
 – odpowiednią do potrzeb moc kotła,
 – wysoką wydajność cieplną,
 – wysoką sprawność paleniska i sprawność cieplną ko-

tła na każdym poziomie pobierania energii cieplnej przez 
odbiornik,

 – minimalną emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
 – prostą i mało pracochłonną obsługę,
 – ekonomiczność urządzenia grzewczego (w porównaniu 

z innymi urządzeniami i innymi źródłami energii),
 – gwarantowanie bezpieczeństwa związanego z pożarem lub 

przeciążeniem urządzenia,
 – możliwość łatwego czyszczenia i naprawy.

W ostatnich latach szybko rozpowszechniają się małe pa-
leniska przeznaczone dla gospodarstw domowych, takie jak: 
kominki, piecyki i kotły do ogrzewania, zwłaszcza indywidu-
alnych domów mieszkalnych. Roczne zużycie drewna opa-
łowego w gospodarstwach domowych w wielu krajach euro-
pejskich sukcesywnie rośnie, co wynika głównie z dążenia 
do zmniejszenia wpływu człowieka na środowisko. W Polsce 
najwięcej drewna spala się w zwykłych piecach i kuchniach 
przydomowych, głównie na wsiach, w małych miastach i na 
przedmieściach, gdzie biomasa jest szeroko dostępna, a wa-
runki do jej gromadzenia i przechowywania są korzystne. Ko-
tły te mają małą sprawność, gdyż są przeznaczone do spala-
nia węgla kamiennego. Pierwszy polski kocioł przystosowany 
do spalania biomasy został wprowadzony na rynek w 1994 r. 
i wzbudził duże zainteresowanie. W ciągu dwóch lat wypro-
dukowano 7 tys. takich kotłów (od 20 do 600 kW), a obecnie 
pracuje kilkadziesiąt tysięcy kotłów na biomasę [4, s. 335].

Mimo, że biomasa uważana jest za paliwo znacznie mniej 
uciążliwe dla środowiska niż paliwa kopalne, to proceso-
wi spalania czystej, naturalnej biomasy towarzyszą emisje: 
tlenku węgla, tlenków azotu, części lotnych oraz pyłów. Ma 
też miejsce emisja CO2, która jednak uznawana jest za ze-
rową, w związku z pobraniem dwutlenku węgla przez rośliny 
w trakcie ich wzrostu. W przypadku nieprawidłowego spalania 
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drewna, spaliny zawierają sadzę i cząstki organiczne, których 
oddziaływanie toksyczne na komórki płuc oraz chromoso-
my może być przeszło 10-krotnie wyższe niż sadzy ze spa-
lin silników Diesla i przeszło 100-krotnie wyższe niż cząstek 
nieorganicznych zawartych w spalinach przy prawidłowym 
spalaniu drewna [7, s. 20]. Świadczy to o wadze problemu 
właściwego doboru kotła do spalania drewna.

Praca niniejsza prezentuje wyniki badań parametrów tech-
nicznych kotła przeznaczonego do spalania biomasy oraz 
efektów ekonomicznych i środowiskowych jego eksploatacji.

1. Metody badań
Badaniom poddano kocioł wodny KWD 30 z ręcznym za-

sypem paliwa, przeznaczony do spalania drewna opałowe-
go, zaś paliwem zastępczym może być węgiel kamienny. 
Korpus wodny kotła wykonany jest jako konstrukcja spawana 
z blach stalowych i obudowany jest płaszczem izolacyjnym 
z wełny mineralnej osłoniętej lakierową blachą stalową. Ko-
mora spalania wyposażona jest w stalowy ruszt chłodzony 

wodą. Spaliny z komory spalania przepływają do poziomych 
kanałów konwekcyjnych, a następnie do czopucha kotła wy-
posażonego w przepustnicę spalin. Powietrze do spalania 
podawane jest poprzez klapkę uchylną przepustnicy powie-
trza do popielnika, usytuowanego pod rusztem wodnym, skąd 
poprzez szczeliny międzyrusztowe kierowane jest w cało-
ści w warstwę spalanego paliwa. Nastawą stopnia otwarcia 
klapki przepustnicy powietrza steruje miarkownik spalania. 
Miarkownik spalania działa w funkcji nastawionej temperatury 
wody w kotle, mierzonej przez czujnik, zainstalowany w tu-
lejce korpusu  kotła. Do gromadzenia popiołu i odpadów pa-
leniskowych służy przestrzeń popielnika. Do obsługi komory 
paleniskowej  i przestrzeni popielnika służą dolne drzwiczki 
kotła, a do załadunku paliwa do komory paleniskowej służą 
górne drzwiczki. Kocioł przeznaczony jest do pracy w instala-
cji zabezpieczonej naczyniem zbiorczym systemu otwartego. 
Nominalna moc cieplna kotła wynosi 30 kW.

Tab. 1 Zestawienie wielkości mierzonych i bilansów cieplnych kotła KWD 30 uzyskanych w czasie badań bilansowych przy opa-
laniu drewnem opałowym

Wyszczególnienie Symbol Miano Pomiar 1 Pomiar 2 Średnio
Paliwo

Zawartość procentowa S S % 0,0 0,0 0,0
Zawartość procentowa C C % 37,5 37,5 37,5
Zawartość procentowa H2 H2 % 4,6 4,6 4,6
Zawartość procentowa N2 N2 % 0,0 0,0 0,0
Zawartość procentowa O2 O2 % 33,7 33,7 33,7
Zawartość wilgoci W W % 23,0 23,0 23,0
Zawartość popiołu Ap Ap % 0,9 0,9 0,9
Wartość opałowa Qi kJ/kg 13171 13171 13171
Zużycie paliwa B kg/h 11,33 11,21 11,27

Spaliny
Temperatura spalin tsp °C 186,2 187,0 186,6
Zawartość CO2 w spalinach CO2 % 13,6 13,9 13,75
Zawartość CO w spalinach CO % 2,76 2,18 2,47
Zawartość NOx w spalinach NOx % 0,01 0,01 0,01
Zawartość OGC w spalinach OGC % 0,3409 0,2791 0,3100
Emisja pyłu w spalinach Su mg/Nm³ 115 133 124
Zawartość SO2 w spalinach SO2 % - - -
Strumień masy spalin m g/s 19,98 20,10 20,04
Współczynnik nadmiaru powietrza n - 1,20 1,27 1,24

Bilans
Moc cieplna doprowadzona z paliwem Q1 kW 41,5 41,0 41,25
Moc cieplna kotła wodnego Q2 kW 30,7 31,1 30,9
Sprawność cieplna kotła ŋ % 74,0 75,9 74,95

Emisja
Emisja zanieczyszczeń CO ECO g/GJ 11227 9022 10124
Emisja zanieczyszczeń SO2 ESO2 g/GJ - - -
Emisja zanieczyszczeń NOx ENOx g/GJ 39 46 42,5
Emisja zanieczyszczeń OGC EOGC g/GJ 1819 1515 1667
Emisja zanieczyszczeń CO (O2=10%) eCO mg/m³ 24822 19600 22211
Emisja zanieczyszczeń SO2 (O2=10%) eSO2 mg/m³ - - -
Emisja zanieczyszczeń NOx (O2=10%) eNOx mg/m³ 87 99 93
Emisja zanieczyszczeń OGC (O2=10%) eOGC mg/m³ 1022 3292 2157
Emisja pyłu (O2=10%) ep mg/m³ 143 175 159
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Badania przeprowadzono w lutym 2012 r. w Laboratorium 
Badawczym Kotłów i Urządzeń Grzewczych Instytutu Ener-
getyki w Radomiu, akredytowanym w zakresie badań kotłów i 
urządzeń grzewczych. W czasie badań do opalania kotła sto-
sowano drewno opałowe liściaste w postaci szczap o długo-
ści 25 cm i obwodzie 25-35 cm. Program badań, zgodny był 
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2002 [6].

Na cele niniejszego opracowania poddano analizie wyniki 
badań w zakresie parametrów energetycznych kotła i emisji 
szkodliwych substancji.

2. Wyniki badań
Charakterystyka paliwa wykorzystanego do badan kotła 

wskazuje, że wilgotność drewna wynosiła 23%, zawartość po-
piołu 0,9%, węgla 37,5%, zaś jego wartość opałowa była typo-
wa dla drewna opałowego i wyniosła 13,2 MJ/kg. Udział siarki 
i azotu był znikomy, uznany został jako zerowy (tab. 1). Są to 
parametry typowe dla drewna kawałkowego, którego wartość 
opałowa może wahać się w granicach 11-22 MJ/kg przy wil-
gotności 20-30%, a zawartość popiołu 0,6-1,5% [1, s. 430]. 

Badany kocioł zużywał średnio 11,27 kg drewna w ciągu 
godziny pracy z mocą nominalną. Moc cieplna doprowadzo-
na z paliwem wynosiła 41,0-41,5 kW, zaś moc cieplna kotła 
wodnego 30,7-31,1 kW, co oznacza, że sprawność cieplna 
kotła wahała się na poziomie 74,0-75,9%. Zgodnie z normą 
[6, s. 25] sprawność kotłów o nominalnej mocy 30 kW nie po-
winna być niższa niż 65,9% w 2 klasie sprawności. W związku 
z powyższym stwierdzono, że badany kocioł spełnia wymogi 
normy dla tej klasy.

Wielkości emisji zanieczyszczeń porównano z wartościa-
mi granicznymi dla kotłów o załadunku ręcznym, opalanych 
biomasą (tab. 2). Badany kocioł spełniał wymogi normy w za-
kresie CO na poziomie 1 klasy granicznej emisji, którą norma 
określa na poziomie 25000 mg CO/m3 spalin w przypadku ko-
tłów o mocy mniejszej niż 50 kW. W badaniach stwierdzono 
emisję CO na poziomie 22211 mg/m3.

Emisja pyłu wyniosła średnio 159 mg/m3, co klasyfi kuje ba-
dany kocioł w drugiej klasie (wartość graniczna 180 mg/m3). 
Według danych niemieckich emisja pyłu z kominków waha 
się w granicach 70-170 mg/Nm3, z wsadów kominkowych 20-
80 mg/Nm3, z pieców kafl owych 25-80 mg/Nm3 oraz z pale-
nisk spalających pelety 30-75 mg/Nm3  [7, s. 21].

Oznaczona emisja gazowych zanieczyszczeń organicz-
nych (OGC) wahała się na poziomie 1022-3292 mg/m3, 
w związku z czym górna granica stwierdzona przy jednym 
z pomiarów spowodowała, że kocioł nie spełnił normy w tym 
zakresie, wynoszącej 2000 mg/m3.

Polska norma nie określa wartości granicznych emisji NOx, 
jednak np. w normie austriackiej emisja ta w przypadku ko-
tłów na biomasę z załadunkiem ręcznym nie powinna prze-
kraczać 150 mg/MJ. W przypadku badanego kotła emisja ta 
wahała się w granicach 39-46 mg/MJ (średnio 42,5 mg/MJ).

Znaczna część kotłów sprzedawanych w Polsce nie jest 
poddawana badaniom energetyczno-emisyjnym. Praktyka 
wskazuje, że wskaźniki emisyjne tych urządzeń znacznie 
odbiegają na niekorzyść od stosowanych w kraju kryteriów. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że – wbrew potocznej opinii – 
wysokie wskaźniki emisji zanieczyszczeń z procesów spala-
nia nie są efektem spalania węgla, lecz paliw (w tym biomasy) 
w nieodpowiednich kotłach. Kotły komorowe, oparte na tech-
nice spalania dolnego w całej objętości złoża, to urządzenia 
starej generacji, o niskiej sprawności cieplnej (często poniżej 
50%) i wysokiej emisji zanieczyszczeń, wynikającej z prze-
starzałych rozwiązań konstrukcyjnych. Powodem jest przede 
wszystkim nierównomierne obciążenie cieplne komory spa-
lania i wymiennika oraz brak kontrolowanego, efektywnego 
systemu doprowadzania powietrza wtórnego, a tym samym 
brak strefy dopalania produktów zgazowania paliwa. Okre-
sowe uzupełnianie paliwa w komorze spalania jest związane 
z chwilową, wyjątkowo intensywną emisją produktów nie-
pełnego spalania (tlenku węgla i węglowodorów aromatycz-
nych). Nową generację stanowią kotły komorowe oparte na 
technice dolnego spalania w części złoża (spalanie współprą-
dowe). Wyposażone są one w efektywny system dystrybucji 
powietrza pierwotnego i wtórnego, często z regulacją pracy 
wentylatora za pomocą elektronicznych sterowników. Proces 
spalania przebiega w dolnej części złoża, w strefi e rusztu. 
Przystosowane są do spalania paliw sortymentowych, w tym 
do spalania drewna kawałkowego lub brykietów [11, s. 52]. 
Badany kocioł KWD 30 zaliczyć można właśnie do drugiej 
grupy kotłów – efektywnych i bezpiecznych dla środowiska.

Oprócz analizy energetycznej i ekologicznej, zwrócono 
uwagę na efekt ekonomiczny stosowania drewna jako paliwa 
w kotłach domowych. 

Ceny węgla zależą przede wszystkim od jego jakości 
związanej z wartością opałową, która może wynosić od 17 
do 34 MJ/kg. W handlu detalicznym najczęściej spotyka się 
gatunki o wartości około 25 MJ/kg. Wysokiej jakości paliwo 
kosztuje ok. 950 zł. Zakładając, że cena węgla o wartości opa-
łowej 25 MJ/kg wynosi (z transportem) 800 zł/t (średnia cena 
ze stycznia 2012 r.), a sprawność wytwarzania z niego ciepła 
wynosi 70%, koszty ogrzewania nim wynoszą 0,046 zł/ MJ, 
czyli 0,16 zł/kWh. Ceny drewna opałowego, podobnie jak wę-
gla, znacznie się od siebie różnią w zależności od przydatno-
ści do wytwarzania ciepła. Dobrze wysuszone, paczkowane 
w foliowe worki drewno o wilgotności poniżej 25% kosztuje 
ok. 350 zł za metr przestrzenny (ok. 0,65 m3 litego drewna). 
Przeciętna cena w styczniu 2012 r. wynosiła 180 zł/mp za 
sezonowane drewno opałowe (pocięte na szczapy, z drzew li-
ściastych). Do obliczenia kosztów wytwarzania ciepła w wyni-
ku spalania drewna potrzebna jest informacja o jego wartości 
opałowej, a ta zależy od gatunku i wilgotności. Sprzedawcy 
często ją podają, ale jest ona jedynie orientacyjna. Można za-
łożyć, że wartość opałowa tego paliwa dobrej jakości to około 

Tab. 2 Graniczne wartości emisji ze spalania biopaliw w kotle o załadunku ręcznym według normy PN-EN 303-5 [6]

Nominalna 
moc cieplna [kW]

Graniczne wartości emisji [mg/m3] przy 10% O2*
CO OGC** pył

klasa klasa klasa
1 2 3 1 2 3 1 2 3

do 50 25000 8000 5000 2000 300 150 200 180 150
>50 do 150 12500 5000 2500 1500 200 100 200 180 150
>150 do 300 12500 2000 1200 1500 200 100 200 180 150

* odniesiona do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar
** udział niespalonych substancji organicznych w postaci gazowej wykazany jako węgiel organiczny związany (w spalinach suchych)
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5400 MJ/mp. Przyjmując sprawność wytwarzania ciepła 70%, 
otrzymujemy 0,048 zł/MJ, czyli 0,17 zł/kWh [3]. 

Przeprowadzono podobną analizę dla kotła o znanych pa-
rametrach (sprawność 75%), wartości energetycznej drewna 
określonej w badaniach 13,2 MJ/kg i wilgotności 23% oraz 
stosując przelicznik gęstości masowej drewna liściastego [za: 
5, s. 12] na poziomie 455 kg/mp. W przypadku wykorzystania 
drewna w badanym kotle cena 1 MJ wynosi 0,040 zł, czyli 
0,14 zł/kWh, przy cenie drewna 180 zł/mp. Paliwem zastęp-
czym dla badanego kotła jest węgiel kamienny. Zakładając, 
że sprawność kotła nie ulegnie zmianie, a wartość opałowa 
węgla wynosi 25 MJ/kg, koszt ogrzewania wynosi 0,043 zł/MJ, 
czyli 0,15 zł/kWh. Wprawdzie różnica w jednostkowej cenie 
energii nie jest duża, jednak uzyskane wyniki przemawiają 
na korzyść biomasy. Znacznie większe różnice w kosztach 
wytwarzania energii stwierdza się w przypadku zastąpienia 
węgla innym rodzajem biomasy – słomą zbóż [8, s. 91]. Jed-
nak analizując możliwości zamiennego stosowania drewna 
kawałkowego i węgla w badanym kotle, należy stwierdzić, że 
uzyskane wyniki są zadowalające.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że kocioł 

KWD 30 spełnia większość wymogów krajowej normy doty-
czącej urządzeń w odpowiednich zakresach mocy, jest więc 
urządzeniem nie tylko wydajnym energetycznie, ale też bez-
piecznym dla środowiska. Uproszczona analiza ekonomiczna 
wykazała, że wykorzystanie drewna jako paliwa dla badanego 
kotła pozwala uzyskać niższy koszt jednostkowy wytworze-
nia ciepła w porównaniu z węglem o średniej jakości. Biorąc 
pod uwagę wymogi ochrony środowiska, a także dostępność 
i cenę drewna można stwierdzić, że badany kocioł może być 
urządzeniem polecanym dla domów mieszkalnych, a także 
innych budynków o odpowiednim zapotrzebowaniu na ciepło.
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Analysis of economic and environmental effects 
of wood burning in the domestic boiler

This paper presents the results of the boiler KWD 30, used for energy production from wood. Research carried out in a special 
laboratory included power parameters, and the emission of pollutants in the exhaust. Studies have shown the compatibility of most 
parameters to the Polish standards. Economic analysis has shown that the use of wood allows for lower costs of heat production 
compared to the coal, although the difference was small.

Key words: boiler, wood, emissions, cost.
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