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aOcena możliwości wykorzystania słomy i wytłoków 

z lnicznika siewnego jako alternatywnego surowca 

energetycznego
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Wstęp

Do celów energetycznych może być wykorzystywana słoma 

wielu rodzajów zbóż oraz roślin oleistych. Wyjątek stanowi słoma 

owsiana, która nie jest polecana do spalania ze względu na niską 

temperaturę topnienia popiołu, wpływającą na zalepianie i awarie 

pieca. W porównaniu do paliwa kopalnego (węgla), słoma charak-

teryzuje się niższą wartością energetyczną w przeliczeniu na jed-

nostkę masy (pod względem energetycznym 1,5 t słomy równo-

ważne jest 1 t węgla średniej jakości [3]) oraz większą zawartością 

substancji lotnych. Posiada natomiast mniejsze ilości azotu i siarki, 

co wpływa na zmniejszenie poziomu emisji ditlenków azotu i siarki 

w procesie spalania.

W tablicy 1 przedstawiono podstawowe parametry fizykochemicz-

ne wybranej biomasy stałej w porównaniu do węgla i gazu ziemnego.

Tablica 1

Właściwości fizykochemiczne słomy, zrębków drzewnych i paliw 
kopalnych [3]

Parametr Jednostka
Słoma 

żółta

Słoma 

szara

Zrębki 

drzewne

Węgiel 

kamienny

Gaz 

ziemny

Ciepło spalania

MJ/kg

18,0 18,7 19,4 32 48

Wartość opałowa 14,4 15 10,4 25 48

Wilgotność % 10-20 10-20 40 12 0

Zawartość popiołu

% s.m.

4 3 0,6-1,5 12 0

Zawartość składni-

ków lotnych
>70 >70 >70 25 100

Węgiel 42 43 50 59 75

Wodór 5 5,2 6 3,5 24

Tlen 37 38 43 7,3 0,9

Chlor 0,75 0,2 0,02 0,08 -

Azot 0,35 0,41 0,3 1 0,9

siarka 0,16 0,13 0,05 0,8 0

Do najważniejszych parametrów termodynamicznych, na podsta-

wie których oceniana jest przydatność paliw stałych do wytwarzania 

energii, należy ciepło spalania i wartość opałowa. Wielkości obu para-

metrów uzależnione są od składu chemicznego surowca oraz od jego 

wilgotności, zależnej od rodzaju rośliny, warunków atmosferycznych 

oraz sposobu przechowywania materiału. Wraz ze zwiększaniem 

się wilgotności, proporcjonalnie obniża się wartość opałowa słomy, 

co spowodowane jest zużywaniem większych ilości energii na odpa-

rowanie wody w procesie spalania słomy. W związku z tym, ze wzglę-

du na poziom wilgotności, istnieje konieczność dosuszania niektórych 

rodzajów biomasy, co pozwala uzyskać pożądane parametry spalania 

oraz wartość energetyczną paliwa.

Słoma świeża (zwana żółtą) jest słomą bezpośrednio ściętą, będą-

cą gorszym materiałem energetycznym, ze względu na zawartość du-

żej ilości metali alkalicznych oraz związków chloru (problem korozji 

i żużlowania popiołu). W celu poprawy jakości, słoma pozostawiana 

jest na miejscu ścięcia, dzięki czemu, na skutek działania czynników 

atmosferycznych, zmniejsza się zawartość niekorzystnych pierwiast-

ków oraz wilgotność. Tak przygotowana słoma (zwana szarą), po do-

datkowym suszeniu stanowi bardziej przydatne w energetyce źródło 

energii (tab. 2, 3) oraz charakteryzuje się mniejszą emisją zanieczysz-

czeń podczas spalania.
Tablica 2

Porównanie właściwości słomy żółtej i szarej [5]

Rodzaj słomy Wilgotność, %
Wartość energe-

tyczna, MJ/kg

Zawartość popio-

łu, % s.m.

Słoma żółta
10-20

14,3 4,0

Słoma szara 15,2 3,0

Tablica 3

Wartość opałowa biomasy w zależności od wilgotności [5]

Rodzaj biomasy
Wilgotność bioma-

sy, %

Wartość opałowa 

w stanie świeżym, 

MJ/kg

Wartość opałowa 

w stanie suchym, 

MJ/kg

Słoma pszenne 15-20 12,9-14,1 17,3

Słoma jęczmienna 15-22 12,0-13,9 16,1

Słoma rzepakowa 30-40 10,3-12,5 15,0

Słoma kukurydziana 45-60 5,3-8,2 16,8

Pył drzewny 3,8-6,4 15,2-19,1 15,2-20,1

Trociny 39,1-47,3 5,3 19,3

Zrębki wierzby 40-55 8,7-11,6 16,5

Pelety 3,6-12 16,5-17,3 17,8-19,6

Brykiety ze słomy 9,7 15,2 17,1

Brykiety drzewne 3,8-14,1 15,2-19,7 16,9-20,4

Rys. 1. Zależność wartości energetycznej od wilgotności słomy [4]
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Z uwagi na wspomniane problemy, maksymalna wilgotność słomy 

nie powinna przekraczać 18-25%. Powyżej tej granicy, obok proble-

mów związanych ze spalaniem i korozją, występują także problemy 

podczas przechowywania i transportu (gnicie, rozwój mikroorgani-

zmów). W zależności od rodzaju rośliny, dla biomasy o wilgotności 

40–60%, wartość opałowa waha się w granicach 5-11 MJ/kg, natomiast 

dla wysuszonej do wilgotności 10–20% – 15–18 MJ/kg i nawet do19 

MJ/kg dla biomasy wysuszonej całkowicie.

Od składu chemicznego i wilgotności słomy, uzależniony jest skład 

spalin emitowanych w procesie spalania. Ilość emitowanego do atmos-

fery CO
2
 bilansowana jest z jego asymilacją przez zboże w następnym 

roku wegetacji, dlatego też, z energetycznego punktu widzenia, emisję 

ditlenku węgla dla biomasy uważa się równą 0. W porównaniu z pa-

liwem kopalnianym, spalanie słomy charakteryzuje się niższą emisją 

ditlenku siarki i azotu oraz, jak wspomniano, ditlenku węgla, co przed-

stawiono na rysunku 3 i porównawczo z inną biomasą, na rysunku 4.

Tablica 4

Wskaźniki emisyjności dla słomy [3]

Zanieczyszczenie Jednostka Wartość średnia Zakres

Pył mg/Nm3 80 5-100

Ditlenek węgla

g/GJ

600 120-1150

Ditlenek azotu 90 40-150

Ditlenek siarki 130 100-170

Chlorowodór 40 15-80

Węglowodory aromatyczne 0,18 0,10-0,30

Część eksperymentalna

Przedmiotem badań była słoma i wytłoki z lnicznika siewnego, dla 

których wykonano analizy podstawowych parametrów pod kątem 

przydatności do celów energetycznych. W tablicy 5 przedstawiono 

zawartość podstawowych pierwiastków wchodzących w skład słomy 

i wytłoków z lnicznika siewnego.

Tablica 5

Pierwiastki wchodzące w skład słomy i wytłoków z lnicznika siewnego

Materiał

Zawar-

tość H, 

 %

Zawar-

tość S,  

%

Zawar-

tość C,  

%

Zawar-

tość N,  

%

Zawar-

tość Cl,  

mg/kg

Zawartość 

popiołu,  

%

Wytłoki 

z lnicznika 

siewnego

4,67 0,75 50,85 5,84 1040 5,5

Słoma 

z lnicznika 

siewnego

5,8 0,16 46,3 0,92 3210 4,0

Na podstawie analizy zawartości pierwiastków ważnych z punktu 

widzenia emisji można stwierdzić, że pod względem zawartości siarki 

i chloru słoma z lnicznika siewnego ma zawartość zbliżoną do słomy 

szarej (charakteryzującej się niższą zawartością szkodliwych substancji 

w emisji) natomiast zdecydowanie wyższą zawartość azotu (ryzyko 

zwiększonej emisji ditlenków azotu).

Z danych literaturowych wynika, że podczas procesu spalania sło-

my powstaje 0,5–12,5% popiołu. Wyniki uzyskane dla słomy z lniczni-

ka siewnego zawierają się w tym zakresie (4,0%).

Dla słomy i wytłoków z lnicznika siewnego przeprowadzono rów-

nież badania właściwości energetycznych: ciepła spalania oraz wartości 

opałowej.

Tablica 6

Właściwości energetyczne słomy i wytłoków z lnicznika siewnego

Materiał

Ciepło spa-

lania

stan suchy, 

kJ/kg

Wartość 

opałowa

stan suchy, 

kJ/kg

Wartość opałowa

stan roboczy, 

kJ/kg

Zawartość 

wilgoci całko-

witej, %

Wytłoki z lnicz-

nika siewnego
23 315 22 294 20 488 7,3

Słoma z lniczni-

ka siewnego
18 572 17 307 15 056 11,4

Rys. 2. Porównanie wartości opałowej różnych rodzajów biomasy 
w stanie suchym [5]

Rys. 3. Emisja gazów podczas spalania słomy i węgla [8]

Rys. 4. Emisja gazów podczas spalania zrębków i węgla [8]
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11,4% i mieści się w zakresie 15–18 MJ/kg charakterystycznym dla 
biomasy innych gatunków roślin oleistych wysuszonych do wilgotno-

ści 10–20%.
Przyjmuje się, że poziom wilgotności dla słomy jako źródła ekolo-

gicznej energii nie powinna przekroczyć 25%.

Zdecydowanie lepsze właściwości energetyczne niż słoma i inne 
rodzaje biomasy (przedstawione na rysunku 5) wykazują wytłoki 
z lnicznika siewnego, dla których wartość opałowa wyniosła ponad 22 
MJ/kg, przy wilgotności 7,3%. Zatem uzyskano wysoką wartość opa-

łową przy niskim poziomie wilgotności, co świadczy, jak ważne jest 
odpowiednie wysuszenie produktu przeznaczonego do spalania.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania można stwier-
dzić, że:

Słoma z lnicznika siewnego wykazuje podobne właściwości jak sło-• 
ma z innych roślin energetycznych zatem może być stosowana jako 
surowiec do produkcji energii.
Wytłoki z lnicznika siewnego, szczególnie ze względu na wysoką • 
wartość energii opałowej i ciepła spalania, mogą stanowić ważny 
alternatywny surowiec energetyczny.
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Rys. 5. Wartość opałowa słomy i wytłoków z lnicznika siewnego,  
w porównaniu z inną biomasą
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zwoju w Przemyśle Chemicznym” ma szczególny charak-

ter – odbywa się w wyjątkowym czasie i wpisuje się w cykl 
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