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Energetyka 

BIOMASA przyszłością EKO energetyki?
Spalanie biomasy z drewna i materiałów drewnopochodnych to dwoistość problemu i punktów 
widzenia. Czy sprzeczności będą motorem rozwoju? Dualistyczna natura problemu z definicji nie 
pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcia. Dlatego też zasada Hipokratesa „po pierwsze nie szkodzić” 
winna wypierać hipokryzję.

Mieczysław Lewicki

Według polskich przepisów alarm smo-
gowy jest ogłaszany, gdy średniodobo-
we stężenie pyłu zawieszonego PM10 
w powietrzu przekroczy 300 mikrogra-
mów/m3, a przy 200 mikrogramach/m3 
obowiązuje stan ostrzegawczy. 
Gdyby w Polsce zastosować francu-
ski, węgierski czy czeski próg alarmo-
wania o smogu, to w wielu miastach 
Polski alarm smogowy ogłaszany był-
by przez kilkadziesiąt dni w roku (np. w 
Nowym Targu alarm trwałby 62 dni). 
To pokazuje jaka jest skala szkodliwo-
ści rzeczywistej i jak bardzo liberalne 
są polskie przepisy, które i tak są kilku-
krotnie przekraczane. 
Ponadto brak powszechnej świadomo-
ści i restrykcji w zakresie narażenia lu-
dzi na działania pyłów zawieszonych w 
zakładach przemysłu drzewnego i za-
grożeń zdrowotnych spowodowanych 
zawodową ekspozycją na pył drzewny 
i z materiałów drewnopochodnych. W 
ramach projektu WOOD-RISK UE („Ku-
rier Drzewny” nr 2/2017) wykazano, że 
pył pochodzący z różnego rodzaju drew-
na oraz płyt drewnopochodnych powo-
duje reakcję ze strony makrofagów pę-
cherzykowych. Największe poziomy 
stężeń pyłów z drewna występują w 
zakładach meblarskich i stolarniach. 

WMB

Jak podają w miesięczniku „Podstawy 
i Metody Oceny Środowiska Pracy” z 
2017, nr 3, dr Daria Pakulska, dr Renata 
Soćko z Łódzkiego Instytutu Medycyny 
Pracy oraz dr hab. Wiesław Szymczak, 
prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego 
pt.: „Pyły drewna - frakcja wdychana”, 
liczba pracowników narażonych na py-
ły drewna w Polsce, oszacowana w ra-
mach projektu WOODEX (lata 2000 - 
2003), wynosiła 310 tys., z czego
79 tys. było narażonych na stężenia 
pyłów drewna < 0,5 mg/m3, 
52 tys. na stężenia: 0,5 ÷ 1 mg/m3, 
63 tys. na stężenia: 1 ÷ 2 mg/m3, 
72 tys. na stężenia: 2 ÷ 5 mg/m3, 
44 tys. na stężenia > 5 mg/m3. 

Międzynarodowa Agencja Badań nad 
rakiem uznała, że istnieją wystarcza-
jące dowody działania rakotwórcze-
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go pyłu drewna u ludzi i zaliczyła je do 
1 grupy, czyli substancji o udowodnio-
nym działaniu rakotwórczym na ludzi.

Spalanie
Skład spalin może być bardzo różny w 
zależności od paliwa i warunków spa-
lania. Do tej pory w spalinach drzew-
nych zidentyfikowano kilkaset związ-
ków chemicznych. Niektóre z nich, w 
dużym stężeniu, działają na organizm 
drażniąco i/lub wywołują alergie, za-
kłócają procesy genetyczne i działa-
ją rakotwórczo. Niektóre zaś są wręcz 
truciznami. W czasie spalania powsta-
ją również gazy nieorganiczne. Najbar-
dziej trujący jest tlenek węgla CO (czad).

Przy zbyt małej ilości powietrza (nie-
właściwa regulacja, słaby ciąg komi-
nowy itp.) nie utlenia się on do CO2. 
Jest przyczyną zatruć i zgonów w bez-
pośredniej oraz może działać w dalszej 
odległości. Podobnie jak tlenki azotu 
może przemieszczać się nawet do 100 
km od miejsca emisji. 
Z powodu podawania nadmiernej ilo-
ści powietrza w górnym przedziale 
temperatury spalania drewna powsta-
je dwutlenek azotu NO2, wywołując 
problemy oddechowe i krążeniowe. Po-
wyżej 1100° C powstaje silnie trujący 
tlenek azotu NO. Ponadto w nadmier-
nym stężeniu drażniący jest ozon O3 i 
pozornie nietoksyczny dwutlenek wę-
gla w dużych dawkach wywoływać 
może zakłócenia oddechowe i krąże-
niowe. Ww. gazy powstają przy każ-
dym spalaniu - nie tylko przy drewnie.

„cytat”

„Kodeks Dobrej Praktyki Spalania 
podstawowym ograniczeniem zagrożeń”

Alicja Bagnucka-Rief

Spalanie w niededykowanych do tego 
celu instalacjach odpadów drzewnych 
poużytkowych, płyt drewnopochod-
nych wiórowych, HDF, MDF, sklejek, 
płyt stolarskich oraz pyłów z nich po-
chodzących, stanowiących odpad w 
procesie produkcyjnym, jest źródłem 
emisji do atmosfery kancerogennych 
związków, takich jak: węglowodory 
aromatyczne, polichlorowane diben-
zodioksyny i polichlorowane diben-
zofurany (PCDD oraz PCDF). Profesor 
Adam Grochowalski (Instytut Che-
mii i Technologii Nieorganicznej Po-
litechniki Krakowskiej) odnosi się do 
chemicznej kompozycji płyt zawiera-
jących od 8 do 18 proc. syntetycznych 
związków chemicznych i postuluje, by 
forma spalania pyłów powstałych w 
procesach technologicznych mecha-
nicznej obróbki tych płyt spełniała 
przed ich emisją do atmosfery wyma-
gania w zakresie standardów dla spa-
lania odpadów niebezpiecznych z peł-
ną instalacją oczyszczania spalin, tj. 
zarówno przechwytywania pyłów, jak 
i destrukcji toksycznych gazów.
Dla każdej kategorii drewna poużyt-
kowego, przeznaczonego do energe-
tycznego wykorzystania, wymagane 
są odmienne warunki spalania zależ-
ne od zawartych w nim zanieczysz-
czeń. Drewno poużytkowe naturalne 
lub obrobione mechanicznie, które w 

nieznacznym stopniu zostało zanie-
czyszczone materiałami nie związa-
nymi z drewnem, może być spalane 
w kotłach poniżej 15 kW. Drewno po-
użytkowe klejone, malowane, okle-
jone lub lakierowane bez związków 
chloro-organicznych w powłoce oraz 
środków ochrony drewna należy spa-
lać w kotłach do 1 MW. Pozostałe w 
kotłach rzędu kilkudziesięciu MW z 
wyłączeniem poużytków drzewnych 
i drewnopochodnych zawierających 
związki z grupy PCB/PTC, które muszą 
być utylizowane zgodnie z wytyczny-
mi dla grupy odpadów niebezpiecz-
nych z uwzględnieniem odbioru i za-
gospodarowania popiołu ze spalania.

Współspalanie z węglem
Współspalanie biomasy z węglem 
wspiera rozwój lokalnych producen-
tów biopaliw, stymuluje wykorzysty-
wanie lokalnych zasobów i dywer-
syfikacji źródeł energii, ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz 
zanieczyszczeń powietrza przy spala-
niu węgla. Według Instytutu Energety-
ki z 2004 roku („Energetyka” 7-8/2004 
Tomasz Golec ) „(…) współspalanie bio-
masy w kotłach energetycznych posia-
da zalety istotne dla dużych zakładów 
energetycznych:
- prawie natychmiastowe wykorzysta-
nie biomasy w dużej skali (duże kotły), 
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- proces spalania jest stabilizowany 
przez spalanie węgla, 
- niższe emisje SO2, NOx, CO2 (w części 
odnoszącej się do paliw kopalnych), 
- elastyczność kotła i brak zależności 
produkcji energii elektrycznej od do-
stępności biomasy.
Wady współspalania to głównie: 
- trudności z dostawą i przygotowa-
niem (suszenie, rozdrobnienie) wystar-
czającej ilości biomasy oraz jej cena, 
- ograniczenie wydajności i sprawno-
ści kotła,
- efekty uboczne współspalania zwią-
zane ze składem substancji mineral-
nej biomasy.” 
Ponadto występuje tu korozja kon-
wencjonalnych kotłów spowodowana 
dużą zawartością metali alkalicznych 
w popiołach po spalaniu biomasy i po-
gorszenie warunków pracy elektrofil-
trów na skutek zmiany rezystywności 
popiołu. Negatywne cechy współspa-
lania biomasy w dużych kotłach ener-
getyki zawodowej oraz wielostronna 
analiza techniczno-ekonomiczna in-
stytutów naukowych pozwalają wy-
snuć jednoznaczny wniosek, że współ-
spalanie z węglem uzasadnione jest 
tylko do 10 proc. udziału biomasy. Tak 
więc spalanie biomasy z węglem to 
tylko częściowe rozwiązanie proble-
mu spalania drewna i pyłów drzew-
nych oraz innych biomas.

Źródła biomasy 
dla współspalania 
przemysłowego
Ze względu na skalę zapotrzebowa-
nia potencjalnym źródłem biomasy 
do współspalania pozostają leśnictwo 
i uprawy energetyczne. Według sza-
cunków EC BREC, 4 proc. energii elek-
trycznej ze współspalania odpowiada 
10 - 12 mln m3 drewna rocznie do po-
zyskania na ten cel. Przyjmując, że 3 
mln m3 drewna z lasów na cele ener-
getyczne, pozostałe 7 - 9 mln m3 drew-
na powinno pochodzić z upraw energe-
tycznych na 300 000 hektarach upraw 
wierzby krzewiastej. 
Przy coraz większych brakach drewna 
na podstawowe cele przemysłu drzew-
nego spalanie takiej masy drewna z 
lasów jest nieracjonalne. Dlatego też 
spalanie drewna poużytkowego win-
no być głównym kierunkiem poszuki-
wań zwiększenia udziału biomasy do 
spalania na równi ze spalaniem pozo-
stałości biomasy z innych źródeł.

Prawo, przepisy i ich 
interpretacje - DUALISTYCZNA 
NATURA PROBLEMU
Problem uzyskania zgody na spala-
nie pozostałości produkcyjnych w za-
kładach przemysłu drzewnego może 
wynikać z różnej interpretacji prze-
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„cytat”

„Energetyka rozproszona szansą na 
rozwiązanie dualizmu i zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych paliw”

Alicja Bagnucka-Rief

pisów. Stowarzyszenie Producentów 
Płyt Drewnopochodnych uznaje za 
niewłaściwą interpretację wdrożo-
nych w Polsce Dyrektyw UE, co z ko-
lei powoduje zakazy spalania resztek 
płyt i wszystkiego, co nie jest czystym 
drewnem w normalnych instalacjach 
istniejących w zakładach drzewnych. 
Instytut Technologii Drewna, SPPD, 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Prze-
mysłu Meblarskiego i Polska Izba Go-
spodarcza Przemysłu Drzewnego do-
magały się weryfikacji interpretacji 
przepisów UE w przedmiotowej spra-
wie, opisując przepisy i problemy wy-
nikające z ich interpretacji.
Wielkość produkcji, technologia i miej-
sce powstawania pyłów oraz trocin de-
terminują sposób postępowania z ty-
mi pozostałościami produkcyjnymi. 
Jeśli jednostka dysponuje własnym su-
chym surowcem, to korzystna jest pro-
dukcja pelletu. Do wytworzenia ca. 1 
metra sześciennego na godzinę wy-
starczy mały granulator z młynkiem, 
by produkować ca. 150 kg pelletu na 
godzinę. Minigranulatory w zespo-
le, silos, młyn, granulator, chłodnica 
o wydajności kilkuset kilogramów na 
godzinę są w tym przypadku najlep-
szym rozwiązaniem. 

Problematyka spalania 
biomasy łączy kraje w 
globalnym wymiarze
Europejskie Stowarzyszenie Biomasy 
założono w 1990 roku w celu opraco-
wania zrównoważonego rynku bio-
energii w Europie. Jako międzynaro-
dowa organizacja non-profit zrzesza 
około 30 stowarzyszeń krajowych i 
90 firm reprezentujących ponad 4000 
członków, w tym firmy i ośrodki ba-
dawcze z całej Europy. AEBIOM repre-
zentuje wszystkie sektory bioenergii i 
ma możliwość wpływania na polity-
kę europejską oraz inne dokumenty 
UE. W ramach swej statutowej dzia-
łalności Stowarzyszenie AEBIOM ob-
jęło marcową, 7. edycję Forum Spala-
nia Biomasy i Odpadów w Warszawie, 
będącą „cyklem debat, spotkań i wy-
darzeń towarzyszących, których te-
matyka obejmuje najbardziej istotne 
kwestie dla rozwoju sektora biomaso-
wego oraz podmiotów związanych z 

branżą WTE (waste-to-energy). Głów-
nym celem forum jest zgromadze-
nie ekspertów z wielu krajów, by mo-
gli wymieniać się doświadczeniami 
dotyczącymi najnowszych osiągnięć 
związanych z wykorzystaniem bio-
masy i odpadów na cele energetycz-

ne. Forum funkcjonuje jako platfor-
ma wymiany aktualnej wiedzy oraz 
istotne narzędzie w zakresie transfe-
ru know-how, technologii i innowa-
cji.”
Partnerami strategicznymi 7. edycji 
forum zostały firmy: Howden Turbo 
oraz Fumar. Pierwsza produkuje turbi-
ny parowe do 12 MW. Ich cechy to mo-
dułowość i elastyczność umożliwiają-
ce dopasowanie do wymagań różnych 

klientów. Druga to spółka działają-
ca na rynku od 1999 r., a od 2010 spe-
cjalizuje się w energetyce przemysło-
wej i odnawialnych źródłach energii. 
W jednym z paneli dyskusyjnych eks-
pert Sławomir Kuliński, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Drewnem w Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Gdańsku, wypowie się na te-
mat planowanego zagospodarowania 
drewna po nawałnicy z 11/12 sierp-
nia 2017 roku na terenie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie 
powalone zostały drzewa o objętości 
2 500 000 mln metrów sześciennych.
Podstawowym dokumentem regula-
cyjnym sektora WTE (waste-to-ener-
gy) jest ramowa dyrektywa odpado-
wa 2008/98/EC (Waste Framework 
Directive). Stanowi ona podstawowe 
przepisy dotyczące odzysku energii z 
odpadów, w tym spalania w celu od-
zysku energii. Komisja Europejska re-
komenduje cel do osiągnięcia - „wy-
twarzanie energii z odpadów poprzez 
spalanie wyłącznie frakcji niepodda-
jącej się recyklingowi. Tylko one ma-
ją trafiać na składowiska”. Są pań-
stwa, które spalają przeszło 50 proc. 
odpadów komunalnych, ale są też kra-
je, które spalają mniej niż 10 proc. We-

dług dokumentacji, którą dysponuje 
Komisja, Polska w 2010 spalała zale-
dwie 1 proc. biomasy odpadów komu-
nalnych. Z dokumentów Komisji Euro-
pejskiej wynika, że w Polsce przeszło 
2/3 tych odpadów jest kierowanych 
na składowiska, a przecież marnowa-
nie potencjału ciepła jest marnowa-
niem zasobów. 
W przemysłowym wykorzystaniu 
biomasy najbardziej efektywna jest 
kogeneracja, czyli równoczesne wy-
twarzanie ciepła i energii elektrycz-
nej w jednym procesie technologicz-
nym, zapewniając znacznie mniejsze 
zużycie paliwa niż w procesach roz-
dzielonych. Konieczne jest wdrażanie 
nowoczesnych metod postępowania 
z odpadami zarówno w zakresie od-
zysku i zawracania ich do cyklu wy-
twarzania produktów, jak i unieszko-
dliwiania poprzez zgazowywanie w 
procesach biologicznych oraz odpo-
wiednie spalanie. Musimy stosować 
sprawdzone technologie, które w in-
nych krajach przynoszą wymierne 
efekty i jednocześnie rozwijać własne, 
nowatorskie rozwiązania.

Kontakt z autorem: 
biuro@starting.com.pl 
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