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Wstęp
Światowe zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie. Żeby sprostać wyzwaniom stojącym przed polską
energetyką oraz aby spełnić wymogi ochrony środowiska niezbędny jest rozwój odnawialnych źródeł
energii. Wydaje się, że największe perspektywy rozwoju ma przed sobą produkcja energii z biomasy.
Szacuje się, że zasoby tego źródła są największe, a co więcej, jego wykorzystanie jest stosunkowo
niedrogie.  Dominuje  wykorzystanie  biomasy  tradycyjnej,  ale  coraz  częściej  poszukuje  sie
niekonwencjonalnych źródeł. Przykładem mogą być osady ściekowe oraz algi. Te pierwsze z powodu
ograniczeń w składowaniu i powszechnym problemie ich zagospodarowania, te drugie zaś głównie z
powodu szybkiego przyrostu. 

1. Biomasa ze źródeł niekonwencjonalnych
1.1.Biomasa z alg

Glony  (algi)  to  proste,  samożywne  organizmy  beztkankowe  (plechowce),  jednokomórkowe
(mikroalgi) lub wielokomórkowe (makroalgi). Wykorzystuje się je do produkcji różnych kosmetyków
i leków oraz w technologiach oczyszczania ścieków, usuwania związków biogennych. Niektóre glony
są  stosowane  są  jako  pokarm  dla  ludzi  i  zwierząt.  Glony  mogą  także  stanowić  źródło  energii
odnawialnej. 

Rys.1. Przetwarzanie biomasy z alg

Hodowla alg może się odbywać w dwóch systemach: w zbiornikach otwartych lub fotobioreaktorach
(system  zamknięty).  Obie  te  metody  maja  swoje  wady  i  zalety.  Algi  do  wzrostu  potrzebują



odpowiedniej ilości światła oraz źródeł węgla, azotu i fosforu. Ważnym czynnikiem warunkującym
⁰rozwój  alg  jest  także temperatura,  która  powinna wynosić  optymalnie  około  20-24 C.  Kolejnym

czynnikiem jest pH, które powinno się mieścić w zakresie 7-9. Budowa wysoko zaawansowanego
bioreaktora, który z jednej strony zapewniałby optymalne warunki dla hodowli alg, z drugiej zaś byłby
tani i  gwarantował wysoką  wydajność  procesu zajmują  się  m.in. naukowcy z Instytutu Agrofizyki
PAN [1].
W hodowli glonów najkosztowniejszą  częścią jest proces separacji i  zagęszczenia glonów. Istnieją
różne sposoby zbioru glonów. Najważniejsze z nich to: to sedymentacja, flotacja, filtracja, wirowanie
czy flokulacja [2-5].
Biomasa pochodząca z glonów może być alternatywą  dla tradycyjnej biomasy. Biomasa z glonów
może być wykorzystywana do produkcji biopaliw takich jak: biowodór, biometan, biodiesel czy też
biogaz.
Przykładowe sposoby wykorzystania biomasy z glonów przedstawiono na rysunku 1.
Jedną z głównych zalet glonów jest ich szybki rozwój. Glony potrafią podwoić swoją masę w ciągu 24
godzin (w sprzyjających warunkach nawet w ciągu 3,5 h) [6]. Dodatkowo w porównaniu z innymi
roślinami mają krótki czas wzrostu – około 1-10 dni, dzięki czemu możliwe są wielokrotne zbiory
(zamiast 1-2 razy w roku w przypadku tradycyjnych roślin uprawnych) [7]. Glony pochłaniają CO2 (1
kg suchej masy glonów ≈ 2 kg CO2) [2], dzięki czemu ogranicza się emisję tego zanieczyszczenia [8].
Algi potrzebują do wzrostu źródeł węgla, azotu i fosforu, ale CO2 zawarty w powietrzu nie jest dla
nich  wystarczający.  Powstał,  więc  pomysł  lokalizacji  hodowli  alg  w sąsiedztwie  zakładów, które
produkują  znaczne  ilości  CO2 [7].  W ten  sposób  równocześnie  ogranicza  się  zanieczyszczenie
powietrza prze CO2 i umożliwia rozwój algom. Algi można użyć do oczyszczania spalin [9].  Glony
mogą być również hodowane na terenie nienadającym się na użytek rolniczy. Poza tym możliwe jest
wykorzystanie ścieków do produkcji glonów, dzięki czemu łączy się dwie korzyści – oczyszczanie
wody zużytej z N, P i substancji organicznych, a także wytworzenie biomasy na cele energetyczne.
Wykorzystywanie wody zużytej jest bardzo obiecującą metodą do ograniczenia kosztów związanych z
zapotrzebowaniem na wodę i substancje odżywcze potrzebne do rozwoju alg [5, 8, 11].
Z  glonów  można  produkować  biopaliwa.  Wydajność  produkcji  biodiesla  z  alg  jest  15-300  razy
większa  niż  oleju  opartego o tradycyjne  uprawy [3].  Dodatkowo biomasa z  alg może rozwiązać
problem konkurencyjności roślin uprawianych na cele konsumpcyjne i energetyczne [7]. Wszystko to
sprawia, że biomasa z alg może być jednym z najbardziej obiecujących paliw przyszłości. 
Z tego też powodu obecnie trwają różne badania nad metodami produkcji i wykorzystania biomasy z
glonów. Wciąż  poszukuje się  technologii,  które umożliwiłyby jak najbardziej  opłacalną  produkcję
biopaliw z glonów. Pomimo tego wiele firm inwestuje w produkcje biopaliw z glonów [11].

1.2.Osady ściekowe
Według [12],  osady ściekowe należą  do grupy nr  19 jako odpady z instalacji  i  urządzeń
służących  zagospodarowaniu  odpadów,  z  oczyszczalni  ścieków  oraz  z  uzdatniania  wody
pitnej i wody do celów przemysłowych. Osady ściekowe pochodzące z procesu oczyszczania
ścieków  są  pozostałością  po  procesie  mechanicznym,  biologicznym  bądź  biologicznym
zintegrowanym  z  usuwaniem  tzw.  biogenów  [13].  W  6  Ramowym  Programie  Unii
Europejskiej  w  priorytecie  Środowisko  założono  50% redukcję  składowanych  osadów w
stosunku  do  roku  2000  przed  rokiem  2050.  Tabela  1  przedstawia  ilość  wytwarzanych
komunalnych osadów ściekowych w Polsce w latach 2005-2010 [14].
Tabela 1. Ilość produkowanych komunalnych osadów ściekowych w Polsce w latach 2005-
2010, tyś ton suchej masy

2005 2006 2007 2008 2009 2010
486 501 535 567 573 600

Na  podstawie  prognoz  demograficznych  szacuje  się,  że  ilość  osadów,  która  będzie
produkowana w Polsce wzrośnie w roku 2018 do 706.6 tysięcy ton suchej masy. W ciągu
ostatnich  dwudziestu  lat  nastąpiła  zasadnicza  zmiana  w  sposobie  zagospodarowywania
osadów ściekowych. Ustawodawstwo [15] zabrania składowania osadów ściekowych, które



charakteryzują się parametrami podanymi w tabeli 2. W świetle przedstawionych informacji
należy stwierdzić, iż istnieje silna potrzeba rozwoju termicznych metod.

Tabela 2. Kryteria dopuszczenia składowania osadów ściekowych na składowisku 
Parametr Wartość

1 Ogólny węgiel organiczny, % suchej masy 5.0
2 Strata przy prażeniu, % suchej masy 8.0

3 Ciepło spalania, MJ/kg suchej masy 6.0

2. Własności osadów i alg na tle biomasy tradycyjnej
Aby określić przydatność biomasy niekonwencjonalnej, takiej jak algi czy też osady ściekowe
do ich termicznego przekształcania należy poznać  ich podstawowe właściwości fizyczne i
chemiczne. W tabeli 3 [16, 17] przedstawiono przykładowy skład osadów ściekowych oraz
glonów w porównaniu z biomasą "tradycyjną" zaś w tabeli 4 [16, 18, 19] skład chemiczny
popiołu  biomasy  tradycyjnej  oraz  glonów  i  osadów  ściekowych.  Analizując  dane
przedstawione w tabelach należy szczególnie zwrócić  uwagę  na niższą  zawartość węgla a
także zawartość części lotnych w osadach ściekowych i algach oraz wyższą zawartość siarki i
zawartość  popiołu.  Na uwagę  zasługuje  także niestety niższa wartość  opałowa osadów i
glonów w porównaniu z biomasą tradycyjną. Analizując skład chemiczny popiołu na uwagę
zasługuje  fakt,  iż  osady  ściekowe  charakteryzują  się  zdecydowanie  wyższą  zawartością
związków żelaza, tytanu, fosforu oraz niższą  zawartością  związków potasu natomiast  algi
zdecydowaną  wyższą  zawartością  związków magnezu,  sodu i  siarki.  Różnice w składzie
chemicznym popiołu skutkują w wartościach wskaźników charakterystycznych popiołu: AI
(wskaźnik  opisujący  skłonność  do  żużlowania),  Rb/a (wskaźnik  opisujący  skłonność  do
obrastania powierzchni ogrzewalnych) oraz BAI (wskaźnik opisujący skłonność do tworzenia
aglomeratów  popiołu).  Wskaźniki  te  są  szczególnie  istotne  jeśli  rozpatruje  się  proces
współspalania  jako  metodę  termicznej  utylizacji  osadów  ściekowych.  Widać,  iż  osady
ściekowe charakteryzują się znacznie niższą skłonnością do foulingu (obrastania) powierzchni
ogrzewalnych w kotle (algi  przeciwnie) oraz -  niestety-  znacznie większą  skłonnością  do
żużlowania i aglomeracji (algi przeciwnie). 



Tabela 3. Wyniki analizy technicznej i elementarnej oraz wartość opałowa biomasy tradycyjnej, osadów ściekowych i glonów
Trociny

sosnowe

Trociny

z wierzby

Trociny

dębowe

Słoma

rzepakowa

Słoma

pszeniczna

Osad

ściekowy 1

Osad

ściekowy 2

Glony

C 0.4618 0.4362 0.4686 0.427 0.4211 0.2772 0.3179 0.3183
H 0.0576 0.054 0.0563 0.0547 0.0526 0.0381 0.0436 0.04825
N 0.0001 0.0031 0.0004 0.006 0.0095 0.0359 0.0488 0.0258
O 0.38826 0.37426 0.41332 0.36735 0.36922 0.13534 0.1527 0.3621
S 0.0002 0.0004 0.0003 0.0015 0.0013 0.0181 0.0167 0.0165
F 0.00001 0 0.00004 0.00003 0.00004 0.00003 0.00013 0.00012
Cl 0.00003 0.00004 0.00004 0.00042 0.00124 0.00033 0.002170.00218
Wilgoć 0.088 0.111 0.059 0.106 0.09 0.053 0.053 0.05
Popiół 0.004 0.021 0.002 0.037 0.055 0.442 0.365 0.247
Zawartość

części

lotnych 0.77 0.71 0.77 0.70 0.68 0.49 0.51

0.47

Wartość

opałowa,

MJ/kg 16.8 15.8 17.1 15.4 15.5 10.7 13.0

11.8



Tabela 4. Skład chemiczny popiołu osadów, glonów biomasy tradycyjnej

%

Trociny

sosnowe

Trociny 

z wierzby

Trociny 

dębowe

słoma

rzepa

kowa

słoma 

pszeniczna

osad 

ściekowy 1

osad 

ściekowy 2

Glony

SiO2 24.5 2.14 6.64 5.32 29.9 25.2 27.7 1.44
Fe2O3 2.47 0.4 0.63 0.37 0.32 12.4 15.8 1.63
Al 2O3 6.01 0.52 1.4 0.66 0.62 6.91 5.98 0.74
Mn3O4 2.23 0.05 2.3 0.13 0.36 0.34 0.17 0.03
TiO2 0.34 0.05 0.11 0.07 0.04 0.66 1.00 0.01
CaO 23.5 39.4 17.3 34.3 9.32 22.4 15.2 10.79
MgO 5.9 3.45 3.12 3.06 3.95 2.28 3.49 10.89
SO3 3.67 2.53 3.82 6.74 4.8 5.94 4.64 22.42
P2O5 3.15 6.12 3.97 6.48 7.55 14.2 20.8 8.50
Na2O 0.84 0.21 0.31 0.19 0.13 0.99 0.75 17.32
K2O 11.6 14.1 34.4 17.6 33 0.93 1.61 13.37
BaO 0.1 0.14 0.43 0.13 0.07 0.09 0.12 b.d.
SrO 0.07 0.13 0.09 0.25 0.02 0.08 0.05 b.d.
Cl 0.78 0.42 1.12 0.93 2.15 0.08 0.16 b.d.
CO2 13.9 29.4 23.5 23.5 6.84 6.57 1.51 b.d.
AI 0.58 45.44 1.39 34.35 8.42 53.68 39.93 8.68
Rb/a 1.44 21.24 6.84 9.18 1.53 1.19 1.06 24.66

BAI 0.199 0.0280 0.0182

0.020

8 0.0097 6.46 6.70

0.05



3. Termiczne sposoby utylizacji biomasy niekonwencjonalnej
Proces spalania jest dobrze zbadany, jednakże z uwagi na emisję zanieczyszczeń, wymaga sporych
nakładów na instalacje oczyszczania spalin. 
Jedna  z  racjonalnych,  niskonakładowych  alternatyw  wykorzystania  biomasy  (w  tym
niekonwencjonalnej) jest odzysk energii na drodze współspalania z węglem w istniejących
obiektach energetycznych. Na przykład współspalanie osadów ściekowych prowadzone jest w
krajach Europy Zachodniej w wielu elektrowniach – przede wszystkim w Niemczech, ale
równie  na  terenie  Belgii,  Holandii,  czy  Austrii  [20,  21].  Wśród  niemieckich  elektrowni
współspalających osady ściekowe z węglem można wymienić np. elektrownie zlokalizowane
w  miejscowościach  Duisburg,  Heilbronn  i  Weiher  (węgiel  kamienny)  oraz  Berrenrath,
Boxberg  i  Lippendorf  (węgiel  brunatny)  [22,  23].  Ogółem  w  Niemczech  współspalanie
osadów  w  energetyce  prowadzone  jest  w  osiemnastu  elektrowniach  opalanych  węglem
kamiennym  i  ośmiu  –  węglem  brunatnym  [23].  Udział  masowy  osadów  ściekowych  w
spalanej mieszance węgiel – osady z reguły nie przekracza 10%. 
W Polsce jak dotychczas nie współspala sie osadów ściekowych w kotłach energetycznych,
chociaż  podejmowane są  wstępne próby mające pozwolić na dokonanie technicznej oceny
takiego rozwiązania. Wydaje się bowiem iż za zastosowaniem kotłów energetycznych jako
instalacji  współspalania  odpadów  przemawiają  przede  wszystkim  względy  techniczne  -
wykorzystanie  istniejącej  infrastruktury  obiektów  energetyki  zawodowej,  jak  także
uwarunkowania prawne - gdyż obok pieców cementowych, to właśnie kotły energetyczne są
instalacjami, które mogłyby potencjalnie najłatwiej, co nie znaczy, że bezpośrednio, spełnić
aktualne przepisy dotyczące standardów emisyjnych i  zachowania określonych warunków
procesowych. Krajowa energetyka zawodowa oraz przemysłowa oparta jest na eksploatacji
trzech podstawowych rodzajów kotłów: rusztowych, pyłowych i fluidalnych.
Kotły rusztowe eksploatowane są głównie w małych obiektach. W dużych elektrowniach czy
elektrociepłowniach spełniają zazwyczaj rolę szczytowych źródeł ciepła. Charakteryzują się
zwykle bardzo wąsko rozbudowanym węzłem oczyszczania spalin -  posiadają  najczęściej
jedynie  proste  urządzenia  do  odpylania,  cyklony,  rzadziej  elektrofiltry  -  przez  co  ich
zastosowanie do współspalania odpadów może być istotnie ograniczone. 
Spełnienie wymagań płynących ze standardów emisyjnych z instalacji w przypadku kotłów
rusztowych bez modernizacji instalacji oczyszczania spalin i rekonstrukcji ciągu spalin może
być  bardzo trudne, w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Zakładając wysoki koszt
takiej  modernizacji  i  stosunkowo wysoki stopień  zużycia większości tego rodzaju kotłów.
stwierdzić należy, że ich wykorzystanie do współspalania odpadów może mieć pojedynczy
charakter.
Kotły  pyłowe stanowią  najbardziej  rozpowszechnioną  grupę  kotłów  eksploatowanych  w
krajowej energetyce zawodowej. Mają zdecydowanie największy udział w zainstalowanej w
kraju  mocy  elektrycznej.  Posiadają  też  relatywnie  wysoko  technicznie  zaawansowane
instalacje oczyszczania spalin, dzięki czemu są w stanie, szczególnie tam gdzie współpracują
z instalacją mokrego lub półsuchego odsiarczania spalin, spełnić standardy emisyjne, choć w
przypadku wymagań dla tlenków azotu mogą i dla tych rodzajów kotłów wystąpić problemy
techniczno-emisyjne.  Oddzielną  i  niezbyt  łatwą  do  rozwiązania  kwestią  dla  tego  rodzaju
kotłów jest układ podawania paliwa w postaci odpadów. 
Kotły fluidalne stanowią grupę najbardziej nowoczesnych konstrukcji kotłowych. Są coraz
szerzej reprezentowane w krajowej energetyce zawodowej i przemysłowej. Charakteryzują
się stosunkowo niskim zakresem temperatur w komorze paleniskowej - około 850˚C - przez
to  niską  emisją  NOx oraz  możliwością  znacznej  redukcji  tlenków  siarki.  Dla  celów
współspalania określonych grup odpadów są często stosowane w krajach Europy Zachodniej,
szczególnie  w  przemyśle  celulozowym  do  współspalania  wytwarzanych  tam  odpadów
poprodukcyjnych.  Pewnym  problemem  przy  stosowaniu  kotłów  fluidalnych  dla



współspalania biomasy takiej  jak  algi  może być  kłopot  z  udowodnieniem,  że spaliny po
ostatnim doprowadzeniu powietrza przebywają przez okres czasu ponad 2 sekund w strefie
temperatury ponad 850˚C.
Proces zgazowania osadów ściekowych ma na celu zlikwidowanie problemu składowania  osadów
powstałych w trakcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków [24, 25]. W Polsce, mimo, iż generalnie
mówi się o braku doświadczeń w zakresie zgazowania osadów ściekowych to prowadzi się badania w
skali  laboratoryjnej. Przykładem może być  instalacja zgazowarki  fluidalnej EKOD firmy ZAMER
[26]. Wydajność zgazowarki wynosiła 1,7 t/h osadów. Gaz ze zgazowania był współspalany w kotle
rusztowym. W pracy [27] przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących zgazowania (i
spalania) osadów ściekowych. W pracy pokazano, iż wysuszony osad może być zgazowywany we
współprądowym generatorze gazu generatorowego ze złożem stałym. Wartość opałowa pozyskanego
gazu spełnia wymogi stawiane zasilaniu silników spalinowych. Próby spalania osuszonego osadu w
kotle retortowym zasilanym przemiennie peletami drewnianymi i wysuszonym osadem o zbliżonej
granulacji wykazały, że proces spalania osadu nie różni się w zasadniczy sposób od spalania peletów
drewnianych.  W  Instytucie  Techniki  Cieplnej  Politechniki  Śląskiej  prowadzone  są  badania  nad
zgazowaniem osadów ściekowych oraz alg.  Schemat wykorzystywanej  instalacji  przedstawiono na
Rysunku 2. 

Rys.2. Schemat instalacji do zgazowania biomasy niekonwencjonalnej

Głównym elementem instalacji jest reaktor górnociągowy o średnicy wewnętrznej 150 mm i
całkowitej wysokości wynoszącej 250 mm. Maksymalna waga wsadu wynosi 5 kg. Paliwo
dostarczane  jest  do  reaktora  z  góry,  podczas  gdy  czynnik  zgazowujący  (powietrze
atmosferyczne) od dołu. Paliwo przemieszcza się w reaktorze „po prąd” przechodząc kolejno
przez strefę suszenia, pirolizy, redukcji oraz spalania. Wilgoć jest odparowywana w strefie
suszenia.  W strefie  pirolizy  wsad poddawany jest  termicznemu przekształceniu do części
lotnych oraz postaci stałej. W strefie redukcji, następuje przekształcenie węgla oraz produkcja
CO oraz wodoru, będące głównymi składnikami palnymi powstałego gazu ze zgazowania. W
strefie  spalania  pozostała  część  stała  zostaje  spalona  prowadząc  do  produkcji  ciepła
zużywanego  następnie  na  endotermiczne  reakcje  w  wyższych  strefach.  Temperatura  w



reaktorze jest mierzona dzięki umieszczonym sześciu termoparom typu N ulokowanych na
całej (w równych odstępach) wysokości reaktora. Dodatkowo, mierzona jest temperatura gazu
ze  zgazowania  na  wyjściu  z  instalacji.  Strumień  masowy  powietrza  doprowadzanego  do
reaktora jest mierzony za pomocą przepływomierza. Gaz ze zgazowania jest transportowany
rurą gazową poprzez cyklon, odpylacz oraz separator kropel. Udział molowy poszczególnych
składników w gazie jest mierzony w systemie „on-line” za pomocą analizatorów. Dodatkowo,
próbka  gazu  zostaje  pobierana  do  worka  pobierczego  celem  wykonania  analizy
chromatograficznej. Rysunek 3 przedstawia skład gazu ze zgazowania osadów ściekowych,
których własności przedstawiono w tabelach 3 i 4.  

 

Rys. 3. Skład gazu ze zgazowania osadów ściekowych 

4. Wnioski
Algi  oraz  osady  ściekowe  stanowią  dogodne  źródło  pozyskiwania  biomasy  do  celów
energetycznych. Zaletą użytkowania alg do produkcji biopaliw jest wysoki potencjał wiązania
dwutlenku  węgla  oraz  szybkie  tempo  wzrostu.  Nie  bez  znaczenia  jest  również  to,  iż  te
mikroorganizmy efektywnie absorbują i przetwarzają substancje emitowane do atmosfery w
tym azotany i  fosforany niezbędne do ich rozwoju,  co często przyczynia się  do ochrony
środowiska  przed  nadmierną  ich  ilością.  Niezwykle  istotne  w  aspekcie  wykorzystania
biomasy niekonwencjonalnej  jest  to,  iż  ustawodawstwo europejskie  zabrania składowania
osadów ściekowych (dziś jest to dominujący sposób zagospodarowywania). 
W  świetle  przedstawionych  informacji  oraz  uzyskanych  wyników  należy  stwierdzić,  iż
istnieje  silna  potrzeba  rozwoju  termicznych  metod.  Proces  zgazowania  biomasy
niekonwencjonalnej zyskuje na świecie coraz więcej zwolenników. Własności paliwowe tego
typu paliw wskazują na duże podobieństwo do biomasy tradycyjnej. Uzyskany gaz stanowi
doskonałą  alternatywę  dla klasycznych paliw gazowych. Z uwagi na swe własności może
pełnić rolę paliwa dodatkowego do zasilania kotłów gazowych czy też układów CHP, które są
bardzo popularnymi jednostkami w oczyszczalniach ścieków. 
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