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BADANIA ENERGETYCZNE KOTŁA 
PRZY SPALANIU PELETÓW 

ZE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań energetycznych podczas spalania peletów z biomasy śla-

zowca pensylwańskiego i porównawczo peletów drzewnych. Z uzyskanych wyników badań wynika, że 
sprawność cieplna kotła dla obu paliw wynosi 90%. Stwierdzono jednak różnice w obciążeniu ciepl-
nym względnym – dla peletów drzewnych uzyskano obciążenie na poziomie 104,6%, a dla peletów ze 
ślazowca pensylwańskiego 63,1%. Spowodowane było to głównie problemami w układzie podającym 
kotła i znacznymi różnicami w zakresie jakości przygotowanych peletów ze ślazowca pensylwańskiego. 

WPROWADZENIE 

Spalanie jest najbardziej rozpowszechnioną i zarazem najprostszą formą pozyskiwania 
energii z biomasy. W procesie spalania generuje się aż 90% energii, otrzymywanej na świe-
cie. Efektywność energetyczna procesu spalania zależy głównie od jakości i doboru odpo-
wiedniego paliwa i konstrukcji kotła [1]: 

Paliwa produkowane z biomasy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem jakościowym, 
głównie ze względu na liczne i rozproszone źródła pochodzenia surowca. Specyficzne wła-
ściwości fizyko-chemiczne biomasy wymagają stosowania odpowiednich rozwiązań techno-
logicznych, dostosowanych do paliwa. Tylko 20% biomasy stanowią nielotne związki węgla, 
które w tradycyjnym kotle spalają się na ruszcie (w węglu brunatnym stanowią one 45-60%, 
w węglu kamiennym 60-80%, w koksie – ponad 95%). Reszta, około 80%, to związki lotne, 
które spalają się nad rusztem, wydzielając się intensywnie w stosunkowo wąskim zakresie 
temperatur. Efektywne spalanie tego typu paliw wymaga specjalnych technik i kotłów, za-
pewniających warunki dynamiczno-termiczne niezbędne dla zupełnego spalania lotnych pro-
duktów rozkładu termicznego biomasy. Nieodpowiednie rozwiązania aparaturowe i technolo-
giczne skutkują zwiększoną, często poważnie, emisją szkodliwych substancji do atmosfery, 
która może zniweczyć korzystny efekt ekologiczny wynikający z charakteru biomasy. Niezu-
pełne spalanie to także niekorzystne ekonomicznie obniżenie sprawności procesu [5]. 

Do efektywnego spalania biomasy w celu pozyskiwania energii służą specjalnie skon-
struowane kotły, wyposażone w komory spalania ze stałymi bądź ruchomymi rusztami i cha-
rakteryzujące się zwiększoną powierzchnią wymiany ciepła [1]. 

W ostatnich latach czołowe miejsca zajmują kotły z palnikami automatycznymi, charakte-
ryzujące się ciągłym, automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością 
powietrza wprowadzanego do komory spalania. Korzyścią stosowania tego typu rozwiązań 
jest uzyskiwanie sprawności cieplnej dochodzącej do 90% [7]. 
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Typowe rozwiązanie kotłów automatycznych to kotły retortowe, palnikowe wyposażone 
w system dystrybucji powietrza pierwotnego i wtórnego oraz retortę, do której cyklicznie do-
prowadzone jest paliwo – do górnej strefy spalania.  

Efektywność przebiegu procesu spalania zależy od ilości dostarczanego powietrza. 
W nowoczesnych kotłach powietrze do spalania dostarczane jest w postaci tzw. powietrza 
pierwotnego i wtórnego. Powietrze pierwotne miesza się z paliwem i wykorzystywane jest 
w procesie gazyfikacji i spalania węgla drzewnego. Powietrze wtórne jest wykorzystywane 
podczas spalania substancji lotnych i nie miesza się z powietrzem pierwotnym. 

Do określania efektywności kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 1000 kW w Polsce 
stosuje się zastępczo wymagania normy PN-EN 303-5 oraz nieobligatoryjne „Kryteria efek-
tywności energetyczno-ekologicznej kotłów małej mocy i paliw stałych dla gospodarki ko-
munalnej. Certyfikacja na znak bezpieczeństwa ekologicznego”, opracowane przez IChPW 
w Zabrzu w 1999 r. i zweryfikowane w roku 2006 [7]. 

W praktyce gospodarczej producenci i użytkownicy kotłów, jednostki badawcze, urzędy 
oraz instytucje dofinansowujące działania proekologiczne wykorzystują opracowane w 1999 
r. przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu kryteria energetyczno-emisyjne na 
„znak bezpieczeństwa ekologicznego” dla kotłów małej mocy na paliwa stałe, które wypełnia-
ją lukę w unormowaniach legislacyjnych [7]. 

1. METODYKA BADAŃ 

Badania energetyczne wykonane zostały w wytypowanym kotle testowym poprzez spala-
nie peletów z zastosowaniem określonej metodyki badawczej. Ważne było precyzyjne okre-
ślenie warunków prowadzenia procesu, dzięki czemu wyniki tych badań mogą być wykorzy-
stywane do analiz porównawczych poszczególnych typów i rodzajów kotłów w zakresie speł-
niania wymogów energetycznych.  

Przygotowany i wyselekcjonowany materiał badawczy w postaci rozdrobnionej biomasy 
ślazowca został poddany procesowi peletowania. Otrzymane pelety zostały poddane ocenie 
ich własności mechanicznych, pelety spełniające wymagania norm przedmiotowych, zostały 
wykorzystane w teście energetycznym. W celu porównania efektywności procesu spalania 
zostały wykonane testy dla paliwa odniesienia – peletów drzewnych. Schemat procedury ba-
dawczej został przedstawiony na rys. 1.  

Piec, wykorzystywany do badań to piec automatyczny o mocy 2,5-32 kW. Paliwo jest do-
starczane automatycznie za pomocą aspiratora, kocioł sam dozuje jego ilość na podstawie 
zapotrzebowania na energię oraz danych ze spalania pochodzących z wbudowanej sondy 
lambda. Schemat kotła przedstawiono na rys. 2.  

Badania energetyczne spalania peletów ze ślazowca pensylwańskiego zostały przeprowa-
dzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, posiadający system zarządzania 
jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 potwierdzony Certyfikatem Systemu Zarzą-
dzania Jakością nr 2008/3/2010 w zakresie, w którym badania zostały wykonane oraz posiada 
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredyta-
cji (PCA) nr AB 081. 

Ocena energetyczna kotła obejmowała określenie sprawności: spalania paliwa i energe-
tycznej kotła. 

Badania wykonywano w warunkach stabilnej, trwałej pracy kotła z mocą nominalną. 
Czas trwania pomiarów wynosił 6 h. Mierzonymi parametrami kotła były: 
− temperatura spalin,  
− temperatura wody podgrzanej (wychodzącej z kotła),  
− temperatura wody schłodzonej (powracającej do kotła),  
− przepływ wody. 
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Podczas pomiarów pobrano reprezentatywne próbki paliwa i stałych pozostałości po spa-
laniu [2]. Badania realizowano przy wykorzystaniu zestawu czujników i rejestratorów do po-
miaru temperatury – z możliwością badań kotłów c.o., wg PN-EN-303-5. Wyniki badań od-
niesiono do normy PN-EN 303-5 (tab. 1). 
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Rys. 1. Schemat przebiegu badań 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 2. Schemat kotła wykorzystywanego w badaniach: 1 – palnik, 2 – komora spalania, 3 – śluza obro-

towa dozująca pelet, 4 – aparat zapłonowy, zarządzany przez mikroprocesor, 5 – turbulatory 
(zapewniają automatyczne oczyszczanie wymiennika), 6 – automatyczne oczyszczanie wymien-
nika, 7 – wylot spalin, 8 – śruba podajnikowa palnika, 9 – komora zapewniająca składowanie 
niespalonych cząstek i pyłu, 10 – zbiornik na popiół, 11 – automatyczne usuwanie popiołu z pa-
leniska, 12 – sonda lambda, 13 – czujnik temperatury spalin, 14 – aspirator, 15 – zbiornik na 
biomasę, 16 – czujnik poziomu granulatu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów firmowych 
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Tab. 1. Graniczne wartości sprawności kotłów według normy PN-EN 303-5 [3] 
Moc kotła 

[kW] 
Sprawność cieplna [%] 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 
10 53 63 73 
50 57 67 77 

100 59 69 79 
300 62 72 82 

2. WYNIKI BADAŃ 

Wynik badań energetycznych kotła zasilanego peletem ze ślazowca pensylwańskiego i 
paliwem odniesienia przedstawiono w tabeli 2. 

Analizując dane zebrane w tabeli 2 można stwierdzić, że wartość opałowa obu paliw była 
zbliżona. Natomiast istniały duże różnice w ilości zużytego w teście paliwa, w przypadku 
spalania peletów z ślazowca pensylwańskiego masa paliwa wyniosła 28,9 kg, zaś w przypad-
ku peletów drzewnych 44,8 kg dając odpowiednio strumień masy paliwa 4,8 i 7,4 kg·h-1. Tak 
duże rozbieżności wynikały z jakości przygotowanych peletów (duża niejednorodność) oraz 
z nieprzystosowanej konstrukcji układu podawania kotła do spalania przygotowanych pele-
tów ze ślazowca pensylwańskiego. Duża zawartość pyłu utrudniała przemieszczanie się pele-
tów w zasobnikach podajników, ponadto chropowata powierzchnia peletów powodowała blo-
kowanie się w zasobnikach (pomimo zastosowania elementów ruchomych), co skutkowało 
chwilowymi brakami dostarczania pożądanej ilości peletów do palnika. W przypadku peletów 
drzewnych nie zaobserwowano tego zjawiska. Skutkowało to zmniejszeniem mocy cieplnej 
kotła, która przy zasilaniu peletem ze ślazowca wyniosła 20,2 kW, zaś przy peletach drzew-
nych 33,5 kW. 

Tab. 2. Wyniki badań energetycznych spalania próbki peletów ze ślazowca pensylwańskiego i peletów 
odniesienia w kotle o mocy 32 kW 

Wyszczególnienie 
Wartość 

Pelet ze ślazowca 
pensylwańskiego 

Pelet drzewny 

Paliwo 
Masa paliwa, B [kg] 28,9 44,8 
Wartość opałowa, Qa

i [kJ·kg-1] 17742,0 18032,0 

Powietrze 
Temperatura otoczenia, tot [°C] 13,5 13,3 
Ciśnienie barometryczne, pb[mmHg] 734,6 736,8 
Wilgotność względna, φ [%] 25,0 21,0 

Woda obiegowa 
Temperatura na dopływie, tw1 [°C] 48,0 48,2 
Temperatura na odpływie, tw2 [°C] 56,7 62,7 
Strumień objętościowy, Vw [l min-1] 33,2 33,2 

Odpady paleniskowe 
Całkowita masa, Br [kg] 0,7 0,2 
Zawartość części palnych, gpal [%] 12,8 47,6 

Wielkości cieplne 

Obciążenie cieplne względne, Qk/Qkzn [%] 63,1 104,6 
Moc cieplna, Qk [kW] 20,2 33,5 
Strumień masy paliwa, Bp [kg·h-1] 4,8 7,4 
Współczynnik nadmiaru powietrza, λ 1,8 1,5 
Strata kominowa, Sk [%] 7,1 7,3 
Strata niecałkowitego spalania, Sp [%] 0,7 0,4 
Strata niezupełnego spalania, SCO [%] 1,2 0,02 
Strata do otoczenia, Sot [%] 1,0 1,1 
Sprawność cieplna, ηk [%] 90,0 91,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania pracy Wykonanie testów energetyczno-
emisyjnych podczas spalania peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego. 
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Sprawność cieplna kotła przy zasilaniu obydwoma paliwami była na zbliżonym poziomie 
90% i 91%. Niewielki spadek sprawności związany był głównie ze wzrostem straty niezupeł-
nego spalania dla peletów z ślazowca pensylwańskiego (1,2%) w stosunku do peletów drzew-
nych (0,02%) – spowodowany obecnością w spalinach znacznie większej ilości CO. Obec-
ność większej ilości CO w spalinach wynikała z wspomnianych powyżej problemów z dozo-
waniem paliwa. Ponadto można zauważyć wzrost straty niecałkowitego spalania (0,3 punktu 
procentowego) reprezentowanej m,in. całkowitą masą i poziomem części palnych odpadów 
paleniskowych.  

PODSUMOWANIE 

Z uzyskanych wyników badań wynika, że ten sam piec zasilany peletami drzewnymi uzy-
skał obciążenie cieplne względne na poziomie 104,6%, a zasilany peletami ze ślazowca pen-
sylwańskiego 63,1% – przy zachowaniu praktycznie tej samej wartości opałowej obydwu 
paliw (18032 kJ/kg pelety drzewne i 17742 kJ/kg pelety ze ślazowca pensylwańskiego) i jed-
noczesnym osiągnięciu wysokiej sprawności kotła na poziomie 90%. Spowodowane to było 
głównie problemami w układzie podającym kotła i znacznymi różnicami w zakresie jakości 
przygotowanych peletów ze ślazowca pensylwańskiego (duża niejednorodność i zawartość 
pyłu). Potwierdza się to również w pomiarach podawanego strumienia paliwa, który w przy-
padku peletów ze ślazowca pensylwańskiego był o 35,1% mniejszy. 

Badania uniwersalności wybranego kotła dedykowanego do spalania biomasy w postaci 
peletów drzewnych i ze ślazowca pensylwańskiego wskazują na problemy z podawaniem 
peletów ze ślazowca pensylwańskiego do komory spalania – co skłania do skoncentrowania 
uwagi na niezawodności systemów podających pelety z różnych surowców.  

Biorąc pod uwagę powyższe i fakt zgłaszania przez użytkowników tego typu kotłów 
grzewczych problemów z osiąganiem parametrów znamionowych należy albo znormalizować 
właściwości mechaniczne oferowanych na rynku peletów, albo znacząco zwiększyć spraw-
ność podawania paliw w stosowanych systemach podających. 

ENERGY RESEARCH OF THE BOILER FED 
WITH VIRGINIA MALLOW 

Abstract 
The paper presents the results of energetic research based upon combustion of biomass pellets 

made of Virginia Mallow and wooden pellets for comparison. The obtained results show that the boil-
er thermal efficiency for both fuels is 90%. However, the differences were found in relative heat load – 
for wooden pellets we obtained load of 104.6% and for Virginia Mallow of 63.1%. That was mainly 
caused by the problems with the boiler’s feeding system and large differences of the quality of pellets 
prepared of Virginia Mallow. 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt ba-
dawczy nr N N313 444737. 
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