
WSPÓŁSPALANIE 
BIOMASY Z WĘGLEM

(co-firing)



Akty prawne wspierające energetyczne 
wykorzystanie biomasy 

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych.

2. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i 
przestawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia 
opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku 
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnym źródle (Dz.U. 2008, nr 156, poz. 
969).



Efekty prawnego wsparcia 
energetycznego wykorzystania biomasy 

1. Współspalanie biomasy w energetyce zawodowej w 
kotłach węglowych jest wysoce opłacalne.

2. Współspalanie biomasy z węglem w kotłach energe-
tycznych jest technicznie moŜliwe, bez konsekwencji 
dla działania urządzeń kotłowych, ale przy pewnych 
ograniczeniach. 



Wpółspalanie biomasy z węglem w kotłach rusztowych
- problemy z dozowaniem powietrza pod ruszt



Wpółspalanie biomasy z węglem w kotłach rusztowych
- proponowane rozwiązanie przez Stąporków



SYSTEMY WSPÓŁSPALANIA 
BIOMASY Z WĘGLEM W KOTŁACH 

PYŁOWYCH



Systemy współspalania biomasy z węglem 
w kotłach pyłowych

1. Zainstalowanie ruchomego rusztu w leju ŜuŜlowym kotła 
pyłowego dla spalania biomasy.

2. Mielenie biomasy z węglem w młynach węglowych i podanie 
mieszanki do kotła ( z ang. blending).

3. Podawanie rozdrobnionej biomasy (trocin) w strumieniu 
powietrza do paleniska odrębnymi dyszami.

4. Wtrysk zawiesiny rozdrobnionej biomasy w wodzie lub w oleju 
przez palniki olejowe do kotła. 

5. Spalanie biomasy w specjalnym, wstępnym palenisku i podawanie 
spalin do kotła. 

6. Zgazowanie biomasy i spalanie gazu generatorowego w palenisku 
pyłowym jako dodatkowego paliwa.



Systemy bezpośredniego współspalania 
biomasy z węglem w kotłach 

biomasa węgiel
biomasa węgiel

Przemiał bezpośredni Przemiał biomasy z węglem



Systemy pośredniego współspalania 
biomasy z węglem w kotłach 

PP

G

biomasawęgiel

K1 K2

biomasa węgiel

Dobudowa gazogeneratora Układ równoległo-hybrydowy



Trendy rozwoju technologii współspalania 
biomasy z węglem w energetyce zawodowej

1. Wstępne mieszanie biomasy z węglem (blendowanie).

2. Niski udział biomasy w mieszance z węglem (< 10%).

3. Wykorzystanie istniejących układów nawęglania do 
podawania mieszanek węgla z biomasą do kotła.  



Droga do komercyjnego wykorzystania 
biomasy w elektrowniach węglowych

1. Uzyskanie certyfikatu na współspalanie biomasy z 
węglem.

2. Wybór systemu współspalania biomasy z węglem.
3. Zabezpieczenie nowych stanowisk pracy przed 

zagroŜeniem poŜarowym i wybuchowym.  
4. Zabezpieczenie dostaw biomasy dla zapewnienia 

spalania co najmniej dla jednego kotła.  



Biomasa do współspalania w kotłach 
energetycznych wg. źródła pochodzenia

1. Odpady drzewne (trociny, pył szlifierski, pelety...)
2. Odpady z przemysłu papierniczego (kora, ...)
3. Drewniane odpady budowlane (drewno 

porobiórkowe,..)
4. Odpady rolnicze (słoma brykietowana,...) 
5. Importowane odpady z produkcji oleju z oliwek lub 

oleju palmowego.
6. Ciekłe biopaliwa (oleje odpadowe, gliceryna, ...)



Kategorie biomasy do współspalania w 
kotłach energetycznych 

• Trociny i pyły, które mogą być bezpośrednio 
współspalane bez obróbki wstępnej,

• Zrębki, brykiety i materiały speletyzowne, które 
wymagają mielenia lub współmielenia z węglem.

• Materiał zbalotowany wymagający 
specjalistycznego układu paliwowego.

• Ciekła biomasa mogąca być substytutem cięŜkiego 
oleju opałowego.



Przygotowanie biomasy do współspalania 
w kotle pyłowym w El. Połaniec



WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z 
WĘGLEM – WSPÓŁMIELENIE 
(co-milling) 



Dlaczego wspólny przemiał biomasy z 
węglem dominuje w elektrowniach?

1. Brak infrastruktury do spalanie biomasy w skali 
występującej w energetyce zawodowej.

2. W młynie następuje takŜe homogenizacja biomasy i 
węgla.

3. Niechęć w infrastrukturę do spalania i współspalania w 
biomasy w energetyce zawodowej. 



Współspalanie biomasy z węglem 
wstępnie wymieszanych

1. Mieszanka biomasy z węglem moŜe być przygotowana 
wstępnie (na placu) i dostarczana do kotła przez układ 
nawęglania.

2. Mieszanka biomasy z węglem moŜe być przygotowana w 
czasie nawęglania kotła przez dodawanie biomasy do węgla 
na taśmociąg. 

3. Maksymalny udział biomasy w mieszance z węglem nie 
przekracza wówczas 10% (15%).  

4. Ograniczenie udziału biomasy w mieszance wynika z 
działania młynów węglowych.



Składowanie trocin do współspalania z 
pyłem węglowym (lata 2000-2005)



Przemiał mieszanek biomasy z węglem

1. Zdolność przemiałowa młynów na węgiel kamienny zaleŜy 
istotnie od właściwości przemiałowych węgli.

2. Większość typów biomasy nie ma zdolności przemiałowej w 
młynach węglowych.

3. Zdolność przemiałowa młyna jest czynnikiem 
ograniczającym udział biomasy w mieszance biomasy z 
węglem. 

4. Drugim ograniczeniem udziału biomasy w mieszance 
biomasa/węgiel jest wody w wilgotnej biomasie wpływającej 
na bilans cieplny młyna. 



Mieszanka węgla i biomasy 
transportowana taśmociągiem do  młyna



Współspalanie sieczki (słomy) z węglem 
w kotle pyłowym  

Płomień pyłu 
węglowego ze słomą



WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z 
PYŁEM WĘGLOWYM PRZEZ 

ODRĘBNE PALNIKI



Układ przygotowania i podawania 
sieczki do kotła



WOOD 
PROCESSING 

FOR 
BURNING IN 

BOILER 
FURNACE 



Współspalanie biomasy w kotłach 
pyłowych przez odrębne palniki

• Modyfikacja kotłowych lub przemysłowych palników 
pyłowych. 

• Instalacja nowych palników (biomasowych) na 
ścianie przedniej lub tylniej kotła. 



Modyfikacja palników pyłowych do 
współspalania biomasy w kotłach pyłowych

• Obniżyć temperaturę powietrza pierwotnego w Obniżyć temperaturę powietrza pierwotnego w Obniżyć temperaturę powietrza pierwotnego w Obniżyć temperaturę powietrza pierwotnego w 
przewodzie transportu biomasyprzewodzie transportu biomasyprzewodzie transportu biomasyprzewodzie transportu biomasy....

• Zmodyfikować przewody powietrza wtórnego, żeby Zmodyfikować przewody powietrza wtórnego, żeby Zmodyfikować przewody powietrza wtórnego, żeby Zmodyfikować przewody powietrza wtórnego, żeby 
odpowiadały też potrzebom spalania dodatkowego odpowiadały też potrzebom spalania dodatkowego odpowiadały też potrzebom spalania dodatkowego odpowiadały też potrzebom spalania dodatkowego 
strumienia paliwa (biomasy). strumienia paliwa (biomasy). strumienia paliwa (biomasy). strumienia paliwa (biomasy). 

• Problemem jest lokalizacja nowych palników Problemem jest lokalizacja nowych palników Problemem jest lokalizacja nowych palników Problemem jest lokalizacja nowych palników –––– ich ich ich ich 
oddziaływanie na padziąłanie palników pyłowych i oddziaływanie na padziąłanie palników pyłowych i oddziaływanie na padziąłanie palników pyłowych i oddziaływanie na padziąłanie palników pyłowych i 
osiągi kotła. osiągi kotła. osiągi kotła. osiągi kotła. 

• Brak jest doświadczeń z zastosowaniem palników Brak jest doświadczeń z zastosowaniem palników Brak jest doświadczeń z zastosowaniem palników Brak jest doświadczeń z zastosowaniem palników 
biomasowych w kotłach pyłowych. biomasowych w kotłach pyłowych. biomasowych w kotłach pyłowych. biomasowych w kotłach pyłowych. 

• To złożone i kosztowne przedsięwzięcie.To złożone i kosztowne przedsięwzięcie.To złożone i kosztowne przedsięwzięcie.To złożone i kosztowne przedsięwzięcie.



Młyn młotkowy do mielenia peletów 



Podawanie biomasy w palniku odrębnym 
przewodem

Straw



NIEKTÓRE PROBLEMY 
EKSPLOATACYJNE  

WSPÓŁSPALANIA BIOMASY Z 
WĘGLEM



Problemy eksploatacyjne współspalania 
biomasy z pyłem węglowym

1. Pogorszenie jakości przemiału i wydajności młynów.
2. Zwiększenie straty kominowej (pogorszenie 

sprawności kotła do 0,5%)
3. Wzrost zagroŜenia poŜarowo-wybuchowego w 

instalacji nawęglania
4. Wzrost zagroŜenia korozyjnego dla powierzchni 

ogrzewalnych kotłów. 
5. Wzrost udziału części palnych w popiele lotnym 



Problemy z przemiałem biomasy z węglem

1. Występuje tendencja do gromadzenia się biomasy w 
młynie (poŜary i wybuchy).

2. Pogorszeniu ulega jakość przemiału węgla.
3. ObniŜeniu ulega wydajność młyna.
4. ObniŜeniu ulega temperatura mieszanki na wylocie z 

młyna. 



Efekty współspalania biomasy (< 10%) z 
węglem w kotłach pyłowych

1. JeŜeli przemiał jest zadawalający, wówczas spalania 
mieszanki biomasy z węglem jest poprawne, nawet 
jeśli jest mokra.  

2. DuŜy udział wilgoci w biomasie powoduje wzrost 
strumienia spalin, ale doświadczenie pokazuje, Ŝe 
wpływ ten jest niewielki (ok. 0,5%).  



Wpływ współspalania biomasy na 
parametry pracy kotłów pyłowych

Z publikacji M. Pronobisa 



ZagroŜenie bezpieczeństwa wynikające ze 
współpalania mieszanek biomasy z węglem

1. Biomasa zawiera wiele (do 90%) części lotnych, które 
zaczynają wydzielać się juŜ od temperatury 180 °C. Z 
tego powodu naleŜy: a) zmodyfikować procedury 
uruchamiania i odstawiania młynów, b) ograniczyć 
temperaturę powietrza pierwotnego. 

2. Rozdrobniona biomasa reaguje znacznie szybciej niŜ 
węgiel kamienny zagraŜając cofnięciem się płomienia 
do przewodu pyłowego i wybuchem/poŜarem. 

3. Biomasa ulega szybciej samogrzaniu stwarzając 
zagroŜenia poŜarowe w młynie. 



EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ 
PODCZAS WSPÓŁSPALANIA 

BIOMASY Z WĘGLEM



Emisja NOx i SO2 przy współspalaniu 
biomasy z węglem w kotle pyłowym
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Wpływ udziały słomy w strumieniu paliwa 
na emisję zanieczyszczeń z kotła pyłowego 



StęŜenia NOx w spalinach podczas  
współspalaniu węgla i biomasy w OP 650



Emisje innych zanieczyszczeń przy 
współspalaniu węgla i biomasy

Przy współspalaniu biomasy z węglem w małych kotłach (rusztowe) 
problemem jest emisja:

- tlenku węgla (ponad 10 tys. ppm co odpowiada 1% obj. CO)

- WWA (wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych

DuŜa emisja tlenku węgla wynika z duŜej zawartości części lotnych 
w biomasie typu: drewno i słoma. Znaczenie ma teŜ zawilgocenie 
węgla.

Spalanie drewna charakteryzuje się duŜą emisją WWA.



KOROZJA I SZLAKOWANIE 
PODCZAS SPALANIA BIOMASY



Problemy wywołane spalaniem i 
współspalaniem biomasy w kotłach

1. Korozja chlorkowa (słoma).

2. Tworzenie się osadów na powierzchniach 
konwekcyjnych. 

3. Spiekanie i aglomeracja popiołów 
(defluidyzacja złoŜa fluidalnego).



Składniki biomasy powodujące  problemy 
korozyjne i szlakowanie

Składniki biomasy stwarzające problemy 
eksploatacyjne:

- znaczny udział chloru (słoma, trawa)

- znaczny udział metali alkalicznych 
(drewno, słoma, trawa)



Porównanie właściwości popiołów ze  
spalania biomasy i węgla

Paliwo Udział K2O, %
Temperatura

mięknięcia, °C płynięcia, °C

Słoma 
jęczmienna

40,3 730–800 1283

Węgiel 
kamienny

2,2 1050–1200 1427



Korozja chlorowa podczas spalania  biomasy

Mechanizm chemiczny korozji 
chlorowej powierzchni stalowych

Metal Szlaka Faza gazowa

Cl2
Fe

FeCl2 Fe O2 3

O2

Cr O2 3CrCl2
Cr

Cl2

Zachodząca w osadzie reakcja siarkowania chlorku potasu z
udziałem SO2 ze spalin powoduje wyzwolenie gazowego
chloru, któryatakuje Ŝelazo i chrom w stali

2KCl(s) + SO2(g) + ½O2 + H2O → K2SO4(s) + 2HCl(g)



Tworzenie się osadów na 
powierzchniach opromieniowanych



Tworzenie się osadów na 
powierzchniach konwekcyjnych 



Defluidyzacja złoŜa fluidalnego

 

Kwarc 

Kwarc 

Stop 
K-krzemianu 

Spiek (Ca, P)

Aglomeracja materiału złoŜa z 
udziałem popiołu ze spalania 

biomasy

Piasek (kwarc, SiO2): temperatura topnienia 1450 °C  temperatura
złoŜa 800−900 °C, ale obecne w popiele ze spalania biomasy tlenki 

i sole metali alkalicznych reagują z SiO2

2SiO2 + Na2CO3 → Na2O.2SiO2 + CO2

4SiO2 + K2CO3 → K2O.4SiO2 + CO2

Eutektyki



Spiekanie się złoŜa fluidalnego

 

Spalanie węgla brunatnego ze 
słomą rzepakową



ZGAZOWANIE BIOMASY 
dla WSPÓŁSPALANIA W 
KOTŁACH PYŁOWYCH



Zgazowanie odpadów drzewnych dla 
zasilania kotła pyłowego (Finlandia)

540°C
17 MPa

Processing

Fly ash

50 MW

350 MW

Pył węglowy

KP

Płomień gazowy

Biomasa

GF

Popiół



Zgazowanie drewna pouŜytkowego dla zasilania 
kotła pyłowego (600 MWe Amer/Holandia)



Parametry procesu (Amer/Holandia) 

Parametr Jednostka Wartość

Strumień masy drewna 

Strumień masy powietrza 

Wartość opałowa drewna

Strumień masy syngazu

Strumień masy popiołu lotnego

Strumień popiołu dennego

Moc cieplna w strumieniu paliwa

Moc cieplna w strumieniu syngazu

kg/s (t/h)

kg/s

MJ/kg

kg/s

kg/s

kg/s

MW

MW

6  (ok.25)

6,43

14,13

12,19

0,24

0,39

84,76

73,35



Parametry gazu (Amer/Holandia) 



PRZYKŁADY 
ENERGETYCZNEGO 
WYKORZYSTANIA 

BIOMASY



Schemat elektrociepłowni z kotłem opalanym 
węglem oraz kotłem opalanym drewnem 

pracującymi na wspólny kolektor


