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ANALIZA TERMODYNAMICZNA 
PROCESU SPALANIA BIOMASY 

Streszczenie 
W artykule została przedstawiona analiza termodynamiczna spalania rozdrobnionych roślin 

energetycznych, oparta na bilansie substancji. Z pomocą obliczeń stechiometrycznych określono rze-
czywiste zapotrzebowanie powietrza, ilości spalin suchych oraz ich skład. Wyniki obliczeń porównano 
z pomiarami wykonanymi na stanowisku laboratoryjnym podczas spalania wierzby energetycznej, 
miskanta olbrzymiego i ślazowca pensylwańskiego. 

WSTĘP 

W ostatnich latach coraz częściej, jako paliwo, wykorzystywana jest biomasa, w tym 
biomasa pochodzenia roślinnego. Stosowanie biopaliw ma na celu ograniczenie emisji do 
atmosfery przede wszystkim CO2 i NOx, które mają szkodliwe oddziaływanie na środowisko 
(efekt cieplarniany, kwśne deszcze itp.).  

Pozyskiwanie energii z biopaliw stałych odbywa się głównie poprzez jej termochemiczną 
konwersję, czyli w wyniku bezpośredniego spalania lub współspalania, pirolizy oraz zgazo-
wywania. Najczęściej biopaliwa są poddawane bezpośredniemu spalaniu – w kotłach małej 
mocy oraz współspalaniu z paliwem konwencjonalnym – w kotłach przemysłowych.  

Spalanie biopaliw stałych pochodzenia roślinnego, typu lignino-celulozowego, charakte-
ryzuje się czterema fazami spalania: nagrzewania i suszenia, pirolizy – rozkładu termicznego, 
zgazowywania – spalania produktów gazowych rozkładu termicznego, spalania pozostałości 
koksowej [2, s. 182], [8, s. 30]. Uzyskanie optymalnych efektów spalania – maksimum ener-
gii, minimum emisji szkodliwych gazów – wymaga dokładnego poznania mechanizmów spa-
lania biopaliw.  

Poznanie mechanizmów transportu ciepła i masy oraz przemian termodynamicznych 
umożliwiają matematyczne modele sformułowane na podstawie praw fizyki i twierdzeń nauk 
empirycznych. W ostatnich latach zostało sformułowanych wiele matematycznych modeli 
teoretycznych opisujących zjawiska i reakcje, zachodzące podczas spalania, na granicy faz 
(np. stała – gazowa) [1, s. 16] i drugi typ, w którym zjawiska i reakcje opisywane są w całej 
objętości [4, s. 169], [9, s. 306]. Został również opracowany uproszczony model oparty tylko 
na bilansie substancji [3, s. 89], który umożliwia analizę składu spalin, informując o przebie-
gu spalania, doborze odpowiedniego strumienia powietrza, a także o oddziaływaniu na środo-
wisko. Model ten może posłużyć do poszukiwania optymalnych parametrów procesu spalania. 

Celem pracy była analiza termodynamiczna procesu spalania wybranych gatunków roślin 
energetycznych za pomocą bilansu substancji poszczególnych reakcji chemicznych i przemian 
termodynamicznych, w odniesieniu do zapotrzebowania powietrza, ilości i składu spalin.  
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1. METODYKA BADAŃ 

Przedmiotem badań był proces spalania próbek z roślin energetycznych – zrębków 
z wierzby energetycznej i rozdrobnionych traw miskanta olbrzymiego i ślazowca pensylwań-
skiego. Masa próbek, dla poszczególnych gatunków biomasy, była zbliżona i wynosiła odpo-
wiednio – dla wierzby energetycznej ok. 180,8 g, dla miskanta olbrzymiego 58,6 g, Próbki 
były ważone na wadze elektronicznej (typ WLC) z dokładnością 0,01 g. Zważone próbki 
umieszczano na ruszcie w komorze spalania pieca znajdującego się w Katedrze Inżynierii 
Mechanicznej i Agrofizyki, wyposażonej w dolny i górny nadmuch powietrza. W trakcie spa-
lania próbki określonej biomasy wykonywano analizę składu spalin: CO2, O2, CO, współ-
czynnika nadmiaru powietrza oraz temperatury spalin. Pomiary wykonano w pięciu powtó-
rzeniach. 

Skład spalin określono za pomocą analizatora spalin Testo 350-S. Sondę do poboru spa-
lin, ze względu na ich wysoką temperaturę, umieszczono w górnym otworze w kominie. Ana-
lizator został wyposażony tylko w moduły umożliwiające pomiar ilości tlenu oraz tlenku 
i dwutlenku węgla w spalinach, oraz pomiar temperatury spalin. Na bieżąco przyrząd podawał 
również wartość współczynnika nadmiaru powietrza λ, obliczając go na podstawie danych 
o zawartości O2 i CO. Zakres i dokładność pomiaru badanych gazów była następująca:  

− O2 – zakres 0-25%, dokładność 0,1%, 
− CO – zakres 0-10000 ppm, dokładność 1 ppm, 
− CO2 – zakres 0-50%, dokładność 0,01%. 

Proces spalania był prowadzony ze współczynnikiem nadmiaru powietrza λ > 1. 

2. ANALIZA TERMODYNAMICZNA PROCESU 

Analiza termodynamiczna procesu spalania badanych roślin polegała na ocenie ilości 
i składu spalin, teoretycznego i rzeczywistego zapotrzebowania powietrza do spalania oraz 
ilości ciepła generowanego podczas reakcji utleniania poszczególnych pierwiastków palnych 
na podstawie prostego modelu opartego na bilansie substancji i energii dla układu termody-
namicznego otwartego znajdującego się w stanie ustalonym. 

Proces spalania polega na szybkim utlenianiu substancji i jednocześnie jest połączony ze 
znacznym wzrostem temperatury produktów spalania w stosunku do temperatury substratów. 
Ilość oraz skład spalin powstałych ze spalania jednostki paliwa zależą od składu chemicznego 
paliwa, współczynnika nadmiaru powietrza, temperatury i ciśnienia. Przy wysokich ciśnie-
niach cząsteczki składników spalin częściowo rozpadają się na składniki prostsze, tj. ulegają 
dysocjacji, równocześnie powstaje tlenek azotu. Przy temperaturach niższych od 1500oC 
można dysocjację składników spalin pominąć i przyjąć, że skład spalin nie zależy od tempera-
tury oraz ciśnienia [7, s. 163] 

Model obliczeniowy został sformułowany dla określonych założeń. 

2.1. Założenia 
Przyjęto następujące założenia: 
− układ termodynamiczny – komora spalania, znajduje się w stanie ustalonym, 
− podstawowymi składnikami palnymi paliw są: węgiel, siarka oraz wodór, które są utlenia-

ne przez tlen zawarty w powietrzu, 
− spalanie zachodzi przy współczynniku nadmiaru powietrza λ≥1, 
− temperatura spalania jest niższa od 1500oC, dlatego spaliny nie ulegają dysocjacji i nie 

powstają tlenki azotu, 
− reakcje spalania zachodzą w warunkach izobaryczno-izotermicznych, 



300      AUTOBUSY 

2.2. Bilans ilości substancji w procesie spalania biomasy 

Zależności między ilościami reagentów wynikają z bilansowania ilości substancji na pod-
stawie, tzw. równań stechiometrycznych.  

W bilansie ilości substancji należy uwzględnić możliwość zmniejszenie liczby kilomoli 
produktów lotnych w stosunku do liczby kilomoli substratów lotnych, spowodowane reakcją 
chemiczną oraz skraplaniem pary wodnej, nazywane odpowiednio kontrakcją chemiczną αch 

oraz fizyczną αf. Suma kontrakcji chemicznej i fizycznej stanowi kontrakcję całkowitą. 
Podstawą do bilansowania są reakcje utleniania składników palnych paliwa. W przypadku 

spalania biomasy uwzględniono, zgodnie z przyjętym założeniem, trzy podstawowe reakcje 
spalania: 

C + O2 = CO2 

H2 + 0,5O2 = H2O 

S + O2 = SO2 

Teoretyczne zapotrzebowanie tlenu Otkmol określono na podstawie następującej zależności: 
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Skład i ilość spalin określono według następujący zależności: 

zawartość dwutlenku węgla 

122

C
nco =       (3) 

zawartość dwutlenku siarki 

322

S
nSO =       (4) 

zawartość pary wodnej 







 +=

1822

WH
n OH      (5) 

zawartość azotu 

28
79,0

2

N
Ln tkmolN +=      (6) 

zawartość tlenu 
( )1

2
−= λtkmolO On      (7) 

Ilość spalin wilgotnych ns, powstałych ze spalania 1 kg biomasy, równa jest sumie ilości 
obliczonych powyżej składników: 
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a spalin suchych jest równa różnicy: 
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Kontrakcja chemiczna wynosi: 
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A kontrakcja fizyczna jest równa ilości pary wodnej zawartej w spalinach. 
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Wartość opałową paliw stałych opisano następującym równaniem: 
( )wHWW tu +−= 92500     (11) 

gdzie: 
Wt – ciepło spalania, kJkg pal.-1 

H –udział masowy wodoru w paliwie, kgHkgpal.-1 

W przybliżeniu wartość opałową można obliczyć z następującej zależności: 

wS
O

HCWu 250010400,
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Do obliczeń przyjęto skład biomasy na podstawie danych literaturowych (tab. 1). 

Tab. 1. Skład chemiczny wybranych gatunków roślin energetycznych [5] 
Wyszczególnienie Wierzba 

(Salix viminalis) 
Miskant olbrzymi 

(miskanthus sinensis giganteus)
Ślazowiec pensylwański 

(Sida hermaphrodita Rusby)
C 51,32 48,35 50,44 
H 6,63 6,58 6,74 
O 39,19 40,94 39 
N+ 0,59 0,25 0,31 
S 0,040 0,048 0,032 
Cl+ 0,002 0,016 0,003 
Popiół 2,23 3,83 2,89 
Wilgotność robocza (%) 50,6-54,1 26,0-55,9 19,8-44,0 
Ciepło spalania (MJ kg-1 s.m.) 19,13 18,20 18,20 

Obliczenia rzeczywistego zapotrzebowania powietrza zostały wykonane dla średniej warto-
ści współczynnika nadmiaru powietrza, określonej na podstawie pomiarów dla każdego z bada-
nych gatunków biomasy: wierzby energetycznej – λ = 2,56, miskanta olbrzymiego – λ = 1,6, 
ślazowca pensylwanskiego – λ = 2,1 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ  

Na podstawie równań stechiometrycznych obliczono teoretyczne i rzeczywiste zapotrze-
bowanie powietrza oraz ilość i skład spalin suchych.  

Obliczona wartość teoretycznego zapotrzebowania powietrza dla każdej z badanych ro-
ślin była porównywalna. Natomiast rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza było różne 
w zależności od gatunku rośliny energetycznej. Najwyższą wartość określono dla wierzby 
energetycznej, ponieważ zrębki wierzby energetycznej spalały się dłużej, aniżeli rozdrobnio-
ny miskant olbrzymi czy ślazowiec pensylwański, które charakteryzowały się podobnym rze-
czywistym zapotrzebowaniem powietrza (rys. 1). Przyczyną tych różnic jest wartość współ-
czynnika nadmiaru powietrza (dla wierzby energetycznej był najwyższy – 2,56, trochę niższy 
dla miskanta olbrzymiego – 2,1 i najniższy dla ślazowca pensylwańskiego – 1,6) i prawdopo-
dobnie różnica w ich właściwościach fizykochemicznych. 

Na podstawie pomiarów stwierdzono, że zawartość CO2 w spalinach dla każdej z bada-
nych roślin, była podobna. Różnice zaobserwowano dla wartości obliczonych za pomocą 
równań stechiometrycznych (rys. 2). Najwyższą wartość CO2 uzyskano dla ślazowca pensyl-
wańskiego, znacznie różniącą się od wartości zmierzonej za pomocą analizatora podczas spa-
lania w piecu (o ok. 3%). Wynika to prawdopodobnie z faktu, że w spalinach, podczas spala-
nia w piecu, znajdował się również tlenek węgla i metan, ponieważ przepływ powietrza przez 
warstwę paliwa był nierównomierny. W przypadku pozostałych gatunków roślin różnice po-
między wartościami obliczonymi a pomierzonymi były niewielkie 
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Rys. 1. Teoretyczne i rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza do spalania roślin energetycznych 

 
Rys. 2. Zawartość CO2 obliczona i pomierzona 

Porównując obliczone i pomierzone zawartości tlenu w spalinach, zaobserwowano rów-
nież różnice w wartościach obliczonych na podstawie równań stechiometrycznych. Najwięk-
szą stwierdzono dla wierzby energetycznej (ok. 1%) (rys. 3). W pozostałych przypadkach te 
różnice były mniejsze od 1%. Natomiast pomierzone zawartości tlenu podczas spalania za 
pomocą analizatora były porównywalne. Analizując obliczony skład spalin na podstawie 
równań stechiometrycznych, można stwierdzić, że im wyższa zawartość tlenu w spalinach, 
tym niższy udział dwutlenku węgla. 

Ilość spalin suchych, obliczona na podstawie równań stechiometrycznych dla każdej 
z badanych roślin, była porównywalna (różnice wynosiły ok. 1%). Natomiast wyznaczona 
z bilansu pierwiastka węgla, na podstawie analizy składu spalin ,różniła się nieznacznie od 
wartości obliczonych z równań stechiometrycznych w przypadku wierzby energetycznej 
i ślazowca pensylwańskiego (rys. 4). W odniesieniu do miskanta olbrzymiego wartość ta była 
mniejsza od stechiometrycznej o ok. 2% (rys. 4), ponieważ podczas jego spalania określono 
najmniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza (rys. 1). 
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Rys. 3. Zawartość O2 obliczona i pomierzona 

 
Rys. 4. Ilość spalin suchych obliczona z równań stechiometrycznych oraz zbilansu pierwiastka węgla 

PODSUMOWANIE 
Analizując otrzymane wyniki badań podczas spalania wierzby energetycznej, miskanta 

olbrzymiego i ślazowca pensylwańskiego, stwierdzono, że najwyższym współczynnikiem 
nadmiaru powietrza charakteryzowała się wierzba energetyczna,, a najmniejszym ślazowiec 
pensylwański. Dlatego największe obliczone rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza stwier-
dzono dla wierzby energetycznej. Zawartość CO2 i O2 w spalinach, określona za pomocą ana-
lizatora spalin, była porównywalna dla każdej z roślin energetycznych, natomiast obliczona 
na podstawie równań stechiometrycznych różniła się pomiędzy gatunkami roślin, a także ist-
niały różnice pomiędzy obliczonymi, a pomierzonymi wartościami. Stwierdzono również 
różnice pomiędzy wartościami obliczonej ilości spalin suchych z równań stechiometrycznych, 
a z bilansu pierwiastka węgla, opartego na pomiarze składu spalin. 

Analiza termodynamiczna procesu spalania biomasy, oparta na bilansie substancji, może 
być wykorzystana do szacowania składu i ilości spalin. Dokładną analizę procesu spalania 
umożliwiają modele matematyczne sformułowane w oparciu o prawa transportu ciepła i masy 
oraz kinetykę spalania paliw stałych. 
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF BIOMASS 
COMBUSTION PROCESS 

Abstract 
This paper was presented thermodynamic analysis of combustion particulate feedstock, based on 

the balance sheet of the substance. With the help of stoichiometric calculations determined the actual 
air demand, the amount of dry flue gas and its composition. The calculation results were compared 
with measurements made on a laboratory during the combustion of the willow, the miscanthus and the 
Virginia mallow. 
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