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Redukcja CO2 przy współspalaniu biomasy z węglem

10-20% biomasy  w 

współspalaniu nie stwarza 

zasadniczych problemów 

operacyjnych. 
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• Współspalanie i spalanie biomasy 
stanowi korzystna opcję produkcji energii 
zarówno w dużych jednostkach stosując 
współspalanie z paliwem 
konwencjonalnym jak i dla energetyki 
rozproszonej z jednoczesna produkcją 
energii i ciepła.energii i ciepła.

– Problem podstawowy to dobór łatwo 
dostępnej biomasy w tym pochodzenia 
rolniczego i kolejno jej przygotowanie 

do spalania  tj. produkcja paliwa z biomasy 



Bariery do pokonania

• Dostępność biomasy we wła ściwym
•

• Czasie

• Miejscu

• Po właściwej cenie 
• i wymaganych własno ściach



Współspalanie biomasy – podstawowe 
technologie
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Produkcja paliwa z agro-biomasy
• Sieć producentów w pobliżu miejsc 

występowania biomasy 
– Technologia produkcji peletów jest względnie znana 

wymaga  specjalnych palenisk lub dalszej przeróbki 
na miejscu w elektrowni tj. mielenia –problem 
zabezpieczeń ppoż  na linii transportu do kotłow 
ryzyko zapłonu – koszty znaczneryzyko zapłonu – koszty znaczne

– Technologie termiczne – produkt korzystny  do 
zastosowania w  tradycyjnych młynach   węglowych 

• Wady: znaczne koszty przygotowania , transport na d uże 
odległo ści wymaga peletyzacji – brak jasno ści w 
przepisach co do uznania ich jako paliwo biomasowe



•Mikronizacja biomasy odpadowej _słomy pozwala na 
uzyskanie gotowego paliwa pyłowego – koszty niskie 
• transport w szczelnych kontenerach i niezale żne 
dozowanie do kotła – nie stwarza zagro żenia ppoz

 
 



Spalanie agrobiomasy w tym słomy -atrakcyjna 
opcja

•Spalanie pyłu zmikronizowanej słomy biomasy pozwala  na wykorzystanie
• istniej ącej  infrastruktury  w kotłach pyłowych
Ponadto pozwala na zintensyfikowanie procesu spalania 

•



Przykłady -DOPROWADZENIE PYŁU biomasy 
PYŁOPRZEWODÓW 

Palniki dedykowane do biomasy



Emisja ze wsólspalania zmikronizowanej słomy 



Spalanie zmikronizowanej słomy



Wspólspalanie stałej biomasy 
peletyzowanej - wymaga bardziej skomplikowanej 

instalacji - przykład

Przykład instalacji dla współspalania o 
dużych udziałach w stosunku do 

pyłu węglowego



Współspalanie stałej biomasy

Ścieżka transportu biomasy



WIEMY JAK   

PRZYCZYNIAMY SIĘ DO 
POWSTANIA 

DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ I 

BioTERM: 
energetyczne paliwo 

pyłowe do  
współspalania w kotłach 

energetycznych

REALIZUJĄC TAKIE PROJEKTY WYWIERAMY KORZYSTNY 
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

POWSTANIA 
OSZCZĘDNOŚCI

UWAGĘ I 
ZAPRZASZAMY 

DO 
WSPÓŁPRACY


