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WSTĘP 

Zainteresowanie nowymi, niekonwencjonalnymi źródłami i technikami wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej zwiększyło sią po kryzysie energetycznym z roku 1973, który spowo-
dował skokowy wzrost cen ropy naftowej, a w konsekwencji wzrost cen wszystkich innych 
paliw. W okresie tym zwrócono szczególną uwagę na jeden z najpoważniejszych problemów 
współczesnego świata, mianowicie zanieczyszczenie środowiska i niszczenie zasobów natural-
nych. Obserwuje się je, poczynając od naszego bezpośredniego otoczenia, a kończąc na kuli 
ziemskiej. Działalność człowieka wpływa bowiem ujemnie na środowisko poprzez: 

— wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych, takich jak surowce mineralne; 
— nadmierne eksploatowanie zasobów odnawialnych takich jak lasy, łowiska, itp.; 
— zanieczyszczenie naturalnych ekosystemów; 
— degradowanie podstawowych dóbr takich, jak czyste powietrze, woda i gleba. 
Przeprowadzone dotychczas badania dowodzą, że wykorzystanie czystych ekologicznie źródeł ener-

gii odnawiabiej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej może stworzyć szansę na poprawę stanu 
środowiska. 

Nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej można podziehć na źródła odnawialne i nieodnawialne. 
Do źródeł odnawialnych należą: energia wód, słoneczna, energia wiatru, pływów morskich, fal morskich, 
energia cieplna oceanów, energia biomasy. Do źródeł nieodnawialnych należą: energia jądrowa, wodór, 
energia magneto-hydro-dynamiczna i ogniwa paliwowe. Natomiast energię wnętrza Ziemi można zali-
czyć do obu rodzajów źródeł: gejzery są źródłem nieodnawialnym, energia gorących skał zaś energią od-
nawialną. Do nieodnawialnych źródeł energii zalicza się także naturalne surowce energetyczne (zasoby 
naturalne wnętrza Ziemi) wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. 

Spośród wymienionych wyżej źródeł energii odnawialnej, największą szansę rozwoju w polskich 
warunkach ma biomasa ze względu na duże zasoby jak również rozmieszczenie na prawie całym obsza-
rze kraju. Sprawia to, że koszty jej transportu do użytkownika są niewielkie, a zatem efektywność wyko-
rzystania wytwarzanej na jej bazie energii elektrycznej i energii cieplnej wzrasta w porównaniu z innymi 
źródłami energii. Innym atutem energii biomasy jest duża możliwość wykorzystania w rolnictwie, 

w miejscu gdzie generowane sąjej duże zasoby. Energia biomasy posiada jeszcze jedną ważną cechę, 
a mianowicie jej użytkowanie nie wpływa ujemnie na środowisko, pod warunkiem, że jest wykorzysty-
wana w urządzeniach do tego przystosowanych. 

Powyższe czynniki zachęciły autora do syntetycznego przedstawienia zagadnień energii biomasy 
w których wykorzystano dotychczasową wiedzę zawartą w literaturze, szczególnie w zakresie szacowa-
nia wielkości zasobów energii biomasy i technik wykorzystywania energii oraz przedstawienia własnego 
dorobku naukowego w zakresie ekonomiki, opłacalności, rentowności tych procesów z uwzględnieniem 
efektu ekologicznego jaki niesie za sobą zastąpienie energii z węgla (szkodliwej ekologicznie) energią ze 
źródeł odnawialnych (czystą ekologicznie). 

Autor ma nadzieję, że książka ta znajdzie zainteresowanie zarówno wśród pracowników naukowych 
jak również wśród doktorantów, studentów i dyplomantów kształcących się w kierunku górniczym, ener-
getycznym, ekonomicznym i ochrony środowiska. 
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1. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ROZWÓJ ENERGII 
ODNAWIALNEJ W WYBRANYCH KRAJACH 
EUROPEJSKICH IW POLSCE 

Polityka ochrony środowiska naturalnego, piTybierając wymiar ponad narodowy, zacz^a for-
mułować normy, których spehiienie wymagało ponoszenia nakładów stanowiących coraz bardziej istot-
ny element kosztów produkcji. Prawidłowy rozwój społeczeństw wymaga bowiem położenia szczegól-
nego nacisku na ochronę środowiska. Szczególnie konieczne jest podejmowanie działań dla ograniczenia 
emisji do atmosfery zwią^ów siarki i azotu, czyli zanieczyszczeń wywołanych przez energetykę.,Ener-
gia dla przyszłości: odnawialne źródła energii" — taki tytuł nadała Komisja Europejska ,3iałej księdze" 
przyjętej 11.11.1997 r. Świadczy to o dużym zainteresowaniu problematyką OZE (Odnawiabych Źródeł 
Energii) w krajach Unii Europejskiej. W bilansie energetycznym tych krajów udział energii odnawialnej 
wynosi 6% i ma wzrosnąć do 12% w roku 2020. Poniżej przedstawiono dane ukazujące światowe trendy 
rozwoju poszczególnych źródeł energii (tabele 1.1. i 1,2.). 

TABELA 1.1. 

Światowe trendy rozwoju źródeł energii w latach 1990-1997 

ŹRÓDŁO ENERGII ŚREDNI ROCZNY % WZROSTU 1990-1997 
Wiatr 25,7 

Energia słoneczna 16,8 
Biomasa 11,0 

Gaz ziemny 2,0 
Hydroelektrownia 1,6 

Ropa naftowa 1,4 
Węgiel 1,2 

Energia atomowa 0,6 

Źródło: Pietruszko, 1999. 

TABELA 1.2. 

Szacunkowy wkład odnawialnych źródeł energii do bilansu energetycznego krajów UE w 1995 i 2010 r. 

ŹRÓDŁO ENERGII 1995 2010 (PROGNOZY) 
Wiatr 2.5 GW 40 GW 

Hydroelektrownie 92 GW 105 GW 
Dużej skali 82,5 GW 91 GW 
Małej skali 9,5 GW 14 GW 

Fotowoltaika 0,03 GW 3 GW 

Biomasa 44,8 Mtoe 135 Mtoe 

Geotermia Elektryczna 0,5 GW 1 GW 
Ciepło (włączając pomy ciepła) 1.3 GWth 5GWth 

Kolektory termiczne 6,5 min m^ 100 min m^ 

Pasywna Energia Słoneczna 35 Mtoe 
Inne — 1 GW 

r 

Źródło: Pietruszko, 1999. 
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Biomasa. Energia odnawialna 

W tabeli poniżej przedstawiono planowane do 2005 roku tempo wzrostu udziału energii elektrycznej 
ze źródeł odnawiainycli w całkowitym bilansie energetycznym Unii Europejskiej. (Biuletyn Komisji Eu-
ropejskiej. Komisja Energetyki, 1994). 

TABELA 13 

Prognoza wzrostu udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym bilansie energetycznym UE w latach 1991-2005 

ROK 

ŹRÓDŁO 
1991 2005 

ŹRÓDŁO 
Moc Hnergia Moc Przyrost Energia Przyrost 
GW TW.h GW % TW.h % 

Małe elektrownie wodne do 10 MW 5 15 10 100 30 100 
Geotermia 0,5 3 1,5 200 9 200 

Biomasa i odpady 2 6,3 7 250 20 217 
Turbiny wiatrowe 0,5 0,9 8 1500 20 2122 

Ogniwa fotowoltaiezne 0 0 0,5 1 
Eiektr.wodne powyżej 10 MW 74,8 154,5 88,6 18 198,5 28 

Razem 82,2 179,7 115,6 278,5 

Udział w całkowitej konsunip^i 3% 8% 

Źródło: Lewandowski, 2001. 

Z wyszczególnionych źródeł energii odnawialnych największą dynamiką wzrostu 
charakteryzuje się energetyka wiatrowa, co potwierdzają światowe trendy rozwoju źródeł energii 
w tabeli 1.1. 

W styczniu 1998 USA ogłosiły Program Rozwoju Tecłmologii Zapobiegających Zmianie Klimatu 
(Climate Change Technology Liitiative — CCTI) pięcioletni plan zwiększenia wykorzystania przyja-
znych klimatowi technologii. W marcu 1998 roku rząd amerykański zgłosił propozycję aby w 2010 roku 
5,5% krajowej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. 

Z przytoczonych danych wynika, że kraje UE i USA przywiązują dużą wagę do rozwoju odnawial-
nych źródeł energii. Jest to wynikiem m.in. konieczności zrównoważenia bilansu energetycznego, za-
pewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i ochrony środowiska. 

Opublikowane dokumenty dotyczące strategii UE i USA stwierdzają, że „ ...bez jasnej i spójnej stra-
tegii oraz ambitnego i bezstronnego zaangażowania w rozwoju źródeł odnawiahiych, źródła tej energii 
nie będą miały znaczącego wkładu w bilans energetyczny... " (Pietmszko S., 1999). 

Wzrost zapotrzebowania na energię, spowodowany szybkim rozwojem gospodarczym, ograniczona 
ilość zasobów kopalnych, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska, to główne pizyczyny zainte-
resowania odnawialnymi źródłami energii. Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwo-
wo-energetycznym świata wynosi około 18%. Wspieranie rozwoju odnawiahiych źródd energii stało się 
ważnym celem polityki UE. Potwierdzeniem tego jest opublikowana w 1997 roku w Białej Księdze Ko-
misji Europejskiej strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w krajach UE. Księga powstała dla 
podkreślenia konieczności zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycz-
nym UE. 

Za kluczowe korzyści wynikające z wykorzystania energii odnawialnej Biała Księga uważa: 
— wzrost bezpieczeństwa energetycznego; 
— promocję regionalnego rozwoju gospodarczego; 
— korzyści ekologiczne (efekty ekologiczne). 



Rozdział 3 

W ciągu najbliższych lat energia ze źródeł odnawialnycłi stanowić będzie znaczący składnik bilansu 
energetycznego Unii Europejskiej, co ukazano w tabeli 1.4. 

TABELA 1.4 

Prognozy udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitym zużyciu 
energii pierwotnej (EO) w poszczególnych krajach UE i w Polsce w 2010 

W1 W2 W3 W4 
KRAJ OZE/O OZE/O OZE/O OZE/O 

f%1 r%i f%l r%i 
Austria 25,5 32,8 34,0 31,9 

Belgia 1,3 2,1 2,2 2,2 

Dania 10,1 14,8 13,1 18,0 

Finlandia 16,8 18,1 17,8 19,3 

Francja 6,9 8,4 9,8 11,6 

Grecja 7,7 14,6 15,7 16,7 

Hiszpania 7,7 12,4 15,2 16,1 

Holandia 3,4 6,2 6,0 5,9 
Irlandia 7,3 11,1 11,7 12,5 

Luksemburg* 1,2 2,1 2,6 2,7 

Niemcy 2,3 7,3 6,5 8,2 

Portugalia 14,3 16,0 16,3 21,3 

Szwecja 32,7 34,0 33,7 35,8 

Wielka Brytania 2,4 4,5 3,8 5,1 
Włochy 10,3 13,4 13,6 20,3 

UE 15 6,7 9,9 10,1 12,2 
Polska 1,7 2,9 2,4 5,5 

Źródło: Agencja Rynku Energii „Energetyka polska na tle krajów wysokorozwiniętych. Rok 1999". 

Legenda: 
W1 — obecna polityka w zakresie stosowanych strategii rozwoju OZE; 
W2 — polityka przemysłu OZE, strategie rozwoju OZE proponowane pizez grupy przemysłowe; 
W3 — internalizacja kosztów zewnętrznych; 
W4 — najlepsze praktyki stosowania OZE.(zakłada się m.in. wprowadzenie podatku na paliwa 
kopalne). 

r ^ 

Światowa Komisja Rady Energetycznej przewiduje do roku 2020 wzrost udziału energii od-
nawialnej w zależności od scenariusza rozwoju do 21,3% (scenariusz pesymistyczny) lub nawet 
do 26,9% (scenariusz optymistyczny). Natomiast eksperci energetyczni zaproszeni na Światowy 
Kongres Energii Odnawialnej w Denver (1996 rok) prognozowali, że w 2070 roku udział odna-
wialnych źródeł energii wyniesie od 60% do 80%. 

„Nie ma już niemal żadnych wątpliwości, że energia odnawialna zaczyna wreszcie oddziaływać na 
światowy sektor energii". Taką ocenę można wysnuć na podstawie zainteresowania Światowym Kon-
gresem Energii Odnawialnej (WREC), jaki odbył się w 2000 roku w Brighton w Anglii. Na Kongres 
przybyło ponad 800 delegatów z 94 krajów. Według ich opinii światowy rynek energii odnawialnej 
za pięć lat osiągnie wartość 11 mld dolarów USA. Sporą część energetycznych potrzeb świata mógłby 

/ 

zaspokoić wiatr. Światowe zasoby energii wiatm, nadające się do wykorzystania z tecłmicznego 

10 



Biomasa. Energia odnawialna 

punktu widzenia to 53 TWh/rok, ta ilość energii to czterokrotnie więcej niż wyniosło globalne zu-
życie energii elektrycznej w 1998 roku. Międzynarodowa Agencja Energii (lEA) ocenia, że zuży-
cie energii elektrycznej podwoi się do roku 2020. Jeżeli założy się, iż 10% tej ilości ma pocłiodzić 
z wiatru, to z tej energii należy wytworzyć 2500-3000 TWh/rok. W skali światowej realistyczne 
jest założenie, że 20% energii elektrycznej będzie wytwarzane z pomocą energii wiatru. 

Na obecnym etapie rozwoju w świecie dużą wagę przypisuje się wykorzystaniu energii odnawialnej, 
której efektywność pozyskiwania w stosunku do energii tradycyjnej pozyskiwanej z węgla jest jednak 
stosunkowo niska. Wniosek taki można wyciągnąć na podstawie porównania cen wytwarzania energii ze 
źródeł konwencjonalnych z kosztami wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawial-
nych. Niemniej jednak dotychczasowe analizy konkurencyjności energii odnawialnej nie uwzględniały 
efektu ekologicznego jaki niesie za sobą wykorzystanie tej czystej ekologicznie energii w stosunku do 
energii konwencjonalnej. Wymiarem efektu ekologicznego, po stronie energii odnawiabiej, powinna być 
wielkość szkód ekologicznych spowodowanych pozyskaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem energii 
konwencjonalnej. Wycenę efektu ekologicznego i opracowanie systemu dotacji do rozwoju energii od-
nawialnej w Polsce przedstawiono w (Solińska M., Soliński I., 2001). Wycena tego elementu i jego 
uwzględnienie w rachunku ekonomicznym pozyskiwania różnych form energii, może dopiero dać odpo-
wiedź czy energia odnawiabajest konkurencyjna w stosunku do energii konwencjonalnej, W świecie już 
od wielu lat zaczęto doceniać korzystny wpływ na środowisko energii odnawialnej. Został poczyniony 
istotny postq) w konkretnych rozwiązaniach technologicznych, które spowodowały, że na określonych 
obszarach można już ekonomicznie pozyskiwać czystą energię odnawialną. 

Lata dziewięćdziesiąte cechuje bezprecedensowy wzrost światowego rynku odnawialnych źródd: 
energii, m.in. przeciętnego rocznego wzrostu o 25,7% energii pochodzącej z wiatm i o 16,8% energii 
słonecznej. Można zaobserwować, że szybki rozwój energii odnawialnej następuje w krajach o wysokim 
poziomie rozwoju gospodarczego jak np. Niemcy, Holandia, USA, Dania, Włochy i innych. Wiąże się to 
bowiem z koniecznością poniesienia w początkowej fazie rozwoju tej energetyki wysokich nakładów na 
rozwój badań, technologii i wykorzystania energii odnawiahiej. Równocześnie w krajach tych dzięki od-
powiedniej polityce energetycznej możliwe było wyasygnowanie dużych środków finansowych na 
wspomaganie rozwoju energetyki odnawiahiej poprzez wysokie dotacje, preferencyjne, nisko oprocento-
wane kredyty oraz odpowiednią politykę przy ustalaniu cen tej energii, zachęcającą do inwestowania 
w rozwój energetyki odnawiahiej. Wielkość subsydiów inwestycyjnych do rozwoju energetyki wiatro-
wej w wybranych krajach europejskich przedstawia tabela 1.5. 

TABELA 1.5. 

Subsydia inwcstycyjnc w energetyce wiatrowej 

KRAJ 
Cena energii elektrycznej 

dla odbiorców indywidualnych 
(EURO/kWh) 

Cena zakupu energii elektrycznej 
z siłowni wiatrowych 

(EURO/kWh) 

Subsydia 
inwestycyjne 

(%) 
DANIA 0,112 0,083 0 

HOLANDIA 0,084 0,035 0,069 do 35 
NIEMCY 0,133 0,118 do 60 

W. BRYTANIA 0,109 0,092 0 
WŁOCHY 0,113 0,087 do 20-40 

HISZPANIA 0,130 0,077 0 
SZWECJA 0,078 0,034 25 

r 

Źródło: http:/intranet/ewi/ 
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VIożna zauważyć, że w krajach, które pierwotnie dofinansowywały i dotowały rozwój energetyki od-
nawialnej, nastąpił jej szybki rozwój, przy równoczesnej obniżce kosztów wytwarzania jednostki energii 
z tycłi źródeł. Istniejący w Niemczecłi program rządowy w zakresie energetyki wiatrowej, sprawił, że 
w ciągu kilku lat kraj ten stał się potęgą światową z mocą zainstalowaną ponad 5000 MW na początku 
2001 roku. W każdym kraju europejskim, w którym nastąpił rozwój pozyskania energii ze źródeł odna-
wialnycłi istniał i istnieje nadal określony system wspomagania tego rozwoju. Jak wskazuje literatura za-
graniczna każdy z krajów europejskich wypracował własny sposób wspierania i promowania energii 
odnawialnej. 

Rozwój energii odnawialnej w takich krajach jak: Dania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Hisz-
pania spowodowany został działaniem rządów tych krajów, zobligowanych m.in.przez organizacje mię-
dzynarodowe do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. I tak np. w Wielkiej Brytanii 
przed wyborami parlamentarnymi trzy główne partie polityczne przedstawiły propozycje programowe 
rynku energii odnawiahiych: Partia Konserwat3rwna obiecywała najmniej bo 2% całkowitego zapotrze-
bowania na energię, Partia Pracy 10% w 2010 roku i 20% w 2020 roku a Liberalni Demokraci 20% 
w ciągu 15 lat a później docelowo 30%. Widzimy, że problemy wykorzystania energii odnawialnej 
w tym kraju są traktowane z dużą powagą skoro znajdują swoje miejsce nawet w programach wybor-
czych partii politycznych. Podobnie duże zainteresowanie przejawiają rządy innych wymienionych wy-
żej krajów europejskich, o czym świadczy realizowana przez nich polityka energetyczna skierowana na 
wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Po głębszej analizie różnych modeli wspierania energii odnawialnej zawartej m.in. w (Soliński,ł999) 
w wymienionych wyżej krajach europejskich należy stwierdzić, że żaden z nich nie jest doskonały. Wy-
daje się, że w dłuższej perspekt3wie czasowej, najbardziej racjonalny mechanizm wspomagania nie bę-
dzie się składał z wspomagania celowego, ale będzie oparty na wycenie energii z uwzględnieniem kosz-
tów zewnętrznych wszystkich dostępnych obecnie paliw i źródeł odnawialnych. W takim przypadku 
energia odnawiahia z racji braku negatywnego oddziaływania na środowisko będzie miała przewagę nad 
energią z węgla. Np. w Danii i Holandii poczyniono pierwsze kroki w tym kierunku mimo, że w bardzo 
surowej formie ogólnego podatku nałożonego na produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych. 

W ocenie szans rozwoju np. w odniesieniu do energii wiatrowej, która może stać się towarem rynko-
wym, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
1. Ceny turbin wiatrowych ciągle spadają, a zatem obniżają się również koszty 1 kWh energii 

elektrycznej. Każdemu podwojeniu mocy zainstalowanej na świecie towarzyszy 15% reduk-
cji kosztów. Tak więc koszty turbin wiatrowych będą spadać od obecnego poziomu 750 
EURO/kW do 609 EURO/kW w 2002 i 496 EURO/kW w 2006 roku. Wraz ze spadkiem kosz-
tów turbin, wzrasta produktywność nowych turbin wiatrowych od 1300 kWh na kilowat mocy 
zainstalowanej w 1983 roku, do ponad 2000 kWh/kW mocy zainstalowanej w roku 1996. Jak 
wskazują wyniki obliczeń ceny energii spadły 4,5 krotnie, natomiast ceny energii ze źródeł 
konwencjonalnych spadły tylko o 1/3 na przestrzeni 10 lat. 

2. W różnych krajach relacje cen energii różnie się kształtują^ nawet gdy warunki wiatrowe są 
zbliżone i tak: 
— w Danii ceny energii zależą od średniorocznych prędkości wiatru w danej lokalizacji 

i mieszczą się w zakresie od 0,093 EURO/kWh dla niskich prędkości do 0,038 EURO/kWh 
w rejonach o średniorocznej prędkości wiatru 8,5 m/s. Inwestorzy zakładają stopy procento-
we na poziomie 6%, inflacja i koszty kapitałowe są pomijane na przestrzeni 20 lat; 

— ceny w Wielkiej Brytanii są nieznacznie wyższe ponieważ kontrakty są zawierane na 
krótsze okresy czasu 15 lat. Inwestorzy zakładają stopy procentowe na poziomie od 8% 
wzwyż. Stąd projekt lokalizacji o średniorocznej prędkości wiatru rzędu 7 m/s nawet przy 
tych samych kosztach budowy będzie wymagał ceny zakupu energii na poziomie 0,054 
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EURO/kWh, a dla Danii cena ta wynosi 0,0472 EURO/kWh dla uzyskania satysfakcjo-
nującej stopy procentowej; 

— w Niemczech większość elektrowni wiatrowych budowanych jest przez prywatnych in-
westorów, którzy uzyskują pożyczki z AUS G LEI S CHS BANKU z okresem spłaty 20 lat. 
Są one udzielane na max. 80% całkowitych kosztów inwestycji. I tak przy tych samych 
kosztach budowy elektrowni wiatrowej przy średniej prędkości wiatru rzędu 7 m/s, wy-
magana cena wynosi 0,064 EURO/kWh w Niemczech tj. o 35% więcej niż w Danii. Przy 
niższych prędkościach wiatru rozbieżności są jeszcze większe. Większość turbin wiatro-
wych pracuje przy prędkościach rzędu 6 m/s i wtedy cena ta wynosi nawet 0,085 
EURO/kWh. Inwestorzy zakładają stopy procentowe na poziomie 10% i wyższym. Szer-
sze omówienie tych zagadnień przedstawiono w artykule (Soliński L, Soliński B., 2001). 

3. Do oceny szans rozwoju energii odnawialnej w porównaniu z energią konwencjonalną nie-
zbędne jest zastosowanie tych samych metod obliczeń w różnych krajach, uwzględniających 
np. fakt iż energia z węgla w Niemczech jest mocno dotowana (w Polsce w pewnym stopniu 
również). Szacuje się, że z tego powodu w Niemczech cena energii winna być wyższa o 0,02 
EURO/kWh, co mogłoby spowodować, że cena energii z elektrowni węglowych będzie po-
równywalna z ceną energii produkowanej w elektrowniach wiatrowych w miejscach o wyso-
kiej średniej prędkości wiatru. Używając zatem tych samych metod kalkulacji dla wszystkich 
źródeł energii, cena energii wiatru przy prędkości 5 m/s wynosi 0,15 EURO/kWh spadając do 
około 0,08 EURO/kWh przy prędkości 7 m/s. Natomiast spodziewana cena energii z niemiec-
kich elektrowni jądrowych w 2000 roku będzie kształtować się w przedziale 0,07-0,09 
EURO/kWh a dla paliw kopalnych ok. 0,055 EURO/kWh, przy tym samym 10 letnim okresie 
amortyzacji. Aktualna cena płacona w Niemczech za energię wiatrową jest stała, ustalona 
przez rząd na poziomie 0,085 EURO/kWh. Przy takiej cenie praca turbiny wiatrowej jest 
opłacalna przy prędkościach wiatru rzędu 5,5 m/s. Energia produkowana z wiatru w Wielkiej 
Brytanii jest kupowana, zgodnie z ostatnim przetargiem NFFO, po cenie w wysokości 0,033 
EURO/kWh do 0,042 EURO/kWh. Dla porównania ceny płacone wg NFFO za energię pro-
dukowaną z odpadów wynoszą 0,033-0,034 EURO/kWh. 

4. Koszty strat w środowisku wywołane oddziaływaniem energii wytwarzanej na bazie węgla, które 
w rachunku opłacalności (w porównaniu z energią ze źródeł odnawialnych), winny zwiększać ceny 
energii z węgla. Koszty te zwane są zewnętrznymi i uwzględniają m.in. straty w gospodarce powstałe 
w wyniku emisji: SO2, NOx i CO2 do atmosfery. Jak wskazują wyniki analiz przeprowadzonych za 
granicą po uwzględnieniu kosztów zewnętrznych ceny energii z węgla wzrastają o ponad 100% 
a koszty energii elektrycznej z gazu ziemnego o 50%. Należy zaznaczyć, że zewnętrzne koszty pro-
dukcji energii z wiatm są znikomo małe (około 0,006 centa/kWh) i nie wywierają prawie żadnego 
wpływu na poziom kosztów jej wytwarzania. Propozycje systemu wspierania rozwoju energii odna-
wialnej w Polsce przedstawiono w (Solińska M., Soliński L, 2001). 
Rozwój energetyki odnawiahiej w Polsce uzależniony jest w dużej mierze od polityki energetycznej 

i ekologicznej państwa. Polityka ekologiczna Polski została opracowana już w 1989 roku a w 1990 roku 
przyjęta przez Radę Ministrów i zaakceptowana przez Sejm w 1991 roku, a więc na rok przed Konferen-
cją w Rio de Janeiro i Agendą 21. Agendę 21 stanowi zestaw 2500 rekomendacji do działań na rzecz eko-
rozwoju globalnego, przyjętych podczas „Szczytu Ziemi" reprezentowanego przez ponad 100 prezyden-
tów lub premierów oraz ministrów środowiska, w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do podpisu wyłożone zo-
stały dwa międzynarodowe akty prawne, tzn. Ramowa Konwencja ONZ o Zmianach Klimatu oraz Kon-
wencja ONZ o Octironie Różnorodności Biologicznej. Należy też wspomnieć, że wcześniej w Genewie 
podpisana została Konwencja w sprawie transportu zanieczyszczeń atmosfery na duże odległości w Eu-
ropie, a kolejny II Protokół Siarkowy, wprowadzający ograniczenia emisji dwutlenku siarki, wyłożono 
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do podpisu w roku 1994 w Oslo (Więckowski, 1998). Ze zobowiązań międzynarodowych, 
a w szczególności z II Protokółu Siarkowego i umowy stowarzyszeniowej z Unią, wynika ko-
nieczność ograniczenia emisji SO2 w 2000 roku o 37% (w stosunku do roku bazowego, za który 
przyjęto rok 1980), w 2005 o 47%, a w 2010 o 66% (Załącznik II do II Protokółu Siarkowego). 

W 1997 roku w czerwcu zwołana została XIX Sesja Specjaba Zgromadzenia Ogólnego ONZ po-
święcona ocenie dotychczasowej realizacji postanowień „Szczytu Ziemi" oraz programowi na 
przyszłość. Zebrani przedstawiciele państw stwierdzili, że jedyną drogą jest zgodną, wspólna realizacja 
opracowanych zasad i podjętych zobowiązań w skali globu, regionu, kraju i w skali lokałnej. 

Należy zaznaczyć, że Polska jest stroną, Jlamowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu" oraz 
, JConwencji Genewskiej w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości", 
co oznacza, że ma prawny obowiązek realizacji ich postanowień. Polska zatem musi zdecydowanie ogra-
niczyć wysoką i niską emisję do atmosfery. Wiadomo, że sektor elektroenergetyki i ciepłownictwa są od-
powiedzialne za znaczną część emisji CO2 i SO2. Ograniczenie emisji jest bardzo kosztowne i wymaga 
zintegrowanego podejścia mieszczącego w sobie ograniczenie konsumpcji energii a także konwersję pa-
liwową z węgla na gaz lub na energię ze źródeł odnawialnych. 

RozfMDCzęty proces integracji z Unią Europejską z jednej strony zobowiązuje nasz kraj do podejmo-
wania działań na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z drugiej daje szansę na sko-
rzystanie z istotnej pomocy Unii Europejskiej już w okresie przedakcesyjnym. 

Polityka Ekologiczna Państwa w rozdziale , Jlacjonalizacja gospodarki energetycznej", zakłada, że 
,3ędą tworzone warunki dla korzystania z niekonwencjonalnych źródeł energii (geotermia, małe stopnie 
wodne i elektrownie wodne oraz urządzenia wykorzystujące energię słońca, wiatm i biogazu)". 

Wśród priorytetów krótkoterminowych Polityki Energetycznej Państwa znalazły się m.in. (Więc-
kowski, 1998): 

— Realizacja programu wzbogacania węgla kamieimego... oraz wykorzystanie prostych re-
zerw... Przedsięwzięcie to zapoczątkuje realizację programów ekologiczno-gospodarczych 
nakierowanych na poprawę efektywności energetycznej i surowcowej. 

— Odczuwalne zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery... (szczególnie redukcja 
emisji niskiej i niezorganizowanej). 

— Edukacja ekologiczna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania 
poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz szacunku do przyrody. 

Wśród priorytetów średnioterminowych znalazły się m.in.: 
— ograniczenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 30% w stosunku do 1980 roku; 
— ograniczenie emisji tlenków azotu do atmosfery o 10%; 
— ograniczenie emisji pyłów do atmosfery o ok. 50%; 
— podjęcie działań, adekwatnie do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz prze-

ciwdziałania globalnym zmianom klimatu. 
Natomiast wśród priorytetów długoterminowych znalazły się m.in.: 
— pełne ugruntowanie proekologicznego kierunku rozwoju gospodarki i skoj arzenie osiąga-

nych efektów ekonomicznych z korzyściami ekonomicznymi; 
— wymuszanie proekologicznej modernizacji technik wytwarzania ze wsparciem udziela-

nym przede wszystkim czystym metodom produkcji; 
— całkowita eliminacja indywidualnych palenisk domowych opalanych węglem w aglome-

racjach miejskich i uzdrowiskach; 
— obniżenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu o 80%; 
— obniżenie emisji dwutlenku węgla do poziomu uzgodnionego na forum międzynarodowym. 
Jak widzimy w podstawowych założeniach polityki ekologicznej nie odniesiono się bezpośrednio do 

korzyści ekologicznych wynikających z wykorzystania energii odnawialnej, chociaż każdy z przyjętych 
wyżej priorytetów stwarza szansę dla rozwoju energii odnawialnej. 
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Nieco więcej miejsca poświęcono energii odnawialnej w debacie ekologicznej przeprowadzonej 
w Sejmie w dniu 19 stycznia 1995 roku. Podjęta uchwała zaleca podjęcie intensywnych prac na rzecz 
wykorzystania niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii. 

Należy jednak stwierdzić, że przedstawiony Sejmowej Komisji Ocłirony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa dokument pt. „Odnawialne źródła energii a polityka państwa" dość sceptycznie 
ocenił potencjał energetyczny i możliwości wykorzystania na szerszą skalę energii odnawialnej w Polsce. 
Stwierdzając, że jedynie wykorzystanie energii potencjału wód i energii wód geotermalnych może stano-
wić znaczny udział w bilansie energii, wymaga jednak znacznych nakładów finansowych i przy obec-
nych cenach nie jest opłacalne. Stwierdza się również, że nie należy wykluczyć rozwoju także innych 
źródeł energii odnawialnej jak energii: wiatru, słońca, biomasy w przypadku wliczenia do cen energii 
konwencjonalnej kosztów ekologicznych (kosztów zewnętrznych). 

Co do takich stwierdzeń poza ostatnim można mieć duże wątpliwości, bowiem według opinii 
opartych o doświadczenia innych krajów europejskich, żaden kraj nie uzyskał wystarczające-
go rozwoju energii odnawialnej bez wsparcia rządowego lub organizacji ekologicznych, na 
początku tego rozwoju. Poza tym, jeśli mówimy o udziale energii odnawialnej w bilansie energii 
Polski to jest to wielkość 3-12%. Jest to zatem średnia światowa do której powinniśmy zmie-
rzać. Należy przypuszczać, że w Polsce w perspektywie do 2010 roku taki udział jest możliwy 
do osiągnięcia w sposób efektywny, przy wsparciu finansowym zbliżonym do istniejącego 
w krajach europejskich. Nie są tutaj potrzebne duże inwestycje państwowe dla dokonania tego 
kroku, wystarczy odpowiednia polityka państwa (cenowa, podatkowa) oraz dotacyjna (fiandu-
szy ekologicznych) a środki finansowe na inwestycje znajdą prywatni inwestorzy. 

Jedynymi symptomami zainteresowania władz państwowych problematyką wykorzystania energii 
odnawialnej są stwierdzenia zawarte m.in. w podstawowych dokumentach wyznaczających strategię 
rozwoju kraju tj.: 
1. W strategii dla Polski, założeniach polityki energetycznej Polski do 2010 roku, zarysie kon-

cepcji rozwoju kraju do 2010 roku, za podstawowe kierunki polityki energetycznej przyjęto 
(Więckowski, 1998); 
— zwiększenie efektywności użytkowania energii i stopniową zamianę nośników energii na 

bardziej przyjazne dla środowiska; 
— poprawę jakości paliw, przede wszystkim węgla kamiennego oraz stosowanie bardziej 

ekologicznych technik spalania; 
— kojarzenie gospodarki zasobami wodnymi z ich energetycznym wykorzystaniem; 
— tworzenie warunków do racjonalnego wykorzystania zasobów energii odnawialnej. 

2. W nowym Prawie Energetycznym i nowej ustawie o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska. 
W Prawie Energetycznym stwierdza się m.in., że Minister może w drodze rozporządzenia 
nałożyć na zakłady energetyczne obowiązek zakupu energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł 
niekonwencjonalnych, odnawialnych. Takie rozporządzenie ukazało się 2 lutego 1999 roku. 
Jego treść jest następująca: 
§ 1. Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
energią elektryczną lub ciepłem, zwane dalej „przedsiębiorstwami obrotu", są obowiązane do 
zakupu, od krajowych wytwórców, oferowanej ilości energii elektrycznej albo ciepła ze źró-
deł niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych, zwanych dalej „źródłami", w szczególności 
energii elektrycznej albo ciepła, pochodzących z: 
1. elektrowni wodnych; 
2. elektrowni wiatrowych; 
3. biogazu pozyskanego w szczególności z: instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych, oczysz-
czalni ścieków, ze składowisk odpadów komunalnych; 
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4. biomasy; 
5. słonecznych ogniw fotowoltaicznycłi; 
6. słonecznych kolektorów do produkcji cie{>ła; 
7. ciepła geotermalnego. 
§ 2. Obowiązek, o którym mowa w & 1, nie dotyczy przypadków zakupu energii elektrycznej 
lub ciepła wytwarzanych w źródłach: 
1. stanowiących własność przedsiębiorstw obrotu lub kontrolowanych przez te przedsiębiorstwa; 
2. o mocy znamionowej większej niż 5 MW; 
3. wykorzystujących do produkcji paliwa rozszczepiane; 
4. zbudowanych w ramach inwestycji centrakiych. 
§ 3. Przedsiębiorstwa obrotu nie mają obowiązku zakupu energii elektrycznej lub ciepła ze 
źródeł, jeżeli cena oferowanej jednostki: 

1. energii elektrycznej jest wyższa od najwyższej obowiązującej w tym przedsiębiorstwie ceny 
ustalonej w obowiązującej taryfie dla jednostki energii elektrycznej pobieranej przez odbior-
ców przyłączonych na niskim napięciu; 

2. ciepła jest wyższa od najwyższej oferowanej ceny zakupu jednostki ciepła od innych dostaw-
ców ze źródeł konwencjonalnych. 
Należy stwierdzić, że jest to ważny krok w kierunku rozwoju źródeł energii odnawiahej, bowiem 

rozporządzenie to jednoznacznie stwierdza o obowiązku odbiom energii i wyznacza dopuszczalną wiel-
kość ceny za energię odnawialną. Jaka będzie praktyka stosowania tego prawa pokaże czas. Do tej poiy 
obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki ustalające maksymahią cenę za zakupioną przez 
zakłady energetyczne energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na poziomie 75% średniej wielkości 
tary CU i G11, na niskim napięciu. 
3. Nowym dokumentem świadczącym o wzroście zainteresowania władz państwowych rozwo-

jem energii odnawialnej jest „Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej" podpisana przez 
Marszałka Sejmu, z dnia 8 lipca 1999 roku, w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źró-
deł odnawialnych. Jej treść przytoczono poniżej. 
„Uznając, że użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie korzyści ekologicz-

nych , gospodarczych i społecznych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że wzrost wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych powinien stać się integrabym elementem zrównoważonego rozwoju 
państwa. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dostrzegając konieczność likwidacji barier hamujących wzrost wy-
korzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz uznając odpowiedzialność centralnych organów admi-
nistracji rządowej za stworzenie dogodnych wamnków do rozwoju energetyki odnawialnej, wzj^a Radę 
Ministrów do podjęcia następujących działań: 

— przyjęcia zobowiązania do osiągnięcia, w perspektywie średnioterminowej i długotermi-
nowej, określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym 
państwa; 

— opracowania, w terminie do końca 1999 roku, strategii rozwoju energetyki odnawialnej 
w Polsce wraz z programem działań krótko-, średnio- i długoterminowych, zapewniających 
odpowiedni wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

— zharmonizowania strategii rozwoju energetyki odnawialnej z polityką energetyczną i po-
lityką ekologiczną państwa; 

— stworzenia warunków prawnych i finansowych do aktywnego uczestnictwa podmiotów 
gospodarczych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych w rozwo-
ju energetyki odnawialnej, z uwzględnieniem specyfiki tego sektora, opierającego się 
głównie na instalacjach małych i rozproszonych. 
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje udział w pracach nad stworzeniem warunków 
prawnych, sprzyjających rozwojowi energetyki odnawialnej, a także w pracach nad opraco-
waniem projektu ,,Ustawy o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii". 

4. Należy również odnotować przygotowanie przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa „Informacji dla samorządów dotyczącej planów rozwoju ener-
getyki wiatrowej" (pismo SRG-571/99, Warszawa, dnia 16.06.1999 r.). 
Dotychczas w Polsce możliwe było uzyskanie dotacji, z NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ekolo-

gicznych, do inwestycji z zakresu energii odnawialnej, w wysokości ok. 30% kosztów inwestycyjnych, 
lecz praktyka ta nie miała wystarczających umocnień prawnych i nie była pewnym źródłem dofinanso-
wania zachęcającym do inwestowania w źródła energii odnawialnej o dużej mocy. 

Obecnie należy oczekiwać od strony rządowej nowego podejścia do tych zagadnień, lx)wiem w przy-
padku wejścia Polski do Unii Europejskiej, konieczne będzie dostosowanie polityki energetycznej i eko-
logicznej kraju do obowiązującej w Unii, a zatem zadeklarowanie i realizowanie polityki poprawy wa-
runków środowiska i zdrowia społeczeństwa, co wynika również z podpisanych i ratyfikowanych kon-
wencji i członkostwa w OECD. Należy mieć nadzieję, że wykorzystanie czystej ekologicznie energii 
w Polsce zostanie dostrzeżone i zostaną przygotowane mechanizmy uruchamiające jej rozwój, tak jak to 
uczyniono w innych krajach europejskich. Wiąże się to jednakże z potrzebą opracowania systemu wspo-
magającego rozwój energii odnawialnej w Polsce, na wzór systemów istniejących w innych państwach 
Europy Zachodniej. Tego rodzaju badania należy podjąć jak najszybciej. 

W marcu 2000 roku Europejskie Centrum Energii Odnawialnej przy Instytucie Budownictwa Me-
chanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, wykonało pracę badawcząpt. „Ekonomiczne i prawne aspekty wy-
korzystania odnawialnych źródeł w Polsce". Jest to niejako krok w ramach realizacji Rezolucji Sejmu RP 
z 1999 w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródd odnawialnych" (Monitor Polski nr 25 poz. 365 
z 19.07.99 r.). Zdaniem autorów opracowania krajowy potencjał techniczny źródeł energii odnawialnej 
wynosi ponad 2500 PJ w skali roku co stanowi 60% krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną. 
Istnieją jednakże znaczne rozbieżności w ocenie potencjału tecłinicznego odnawialnych źródeł energii 
występujących w Polsce. Na przykład w dokumencie „Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 
roku" stwierdza się, że ze względu na brak dużego potencjału technicznego energii odnawialnej, jej 
źródła mają niewielki wpływ na bezpieczeństwo energetyczne w skali państwa, mogą natomiast odgry-
wać znaczną rolę w lokalnych bilansach paliw pierwotnych. Natomiast w studium w sprawie zmian kli-
matu pt. „Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji polskiej gospodarki do zmian klima-
tu" potencjał energetyki odnawialnej oszacowany jest na 337 PJ. W raporcie przygotowanym dla potrzeb 
Banku Światowego, oceniono, że ze źródeł odnawialnych można w Polsce pokryć do 30% zapotrzebo-
wania na energię pierwotną (tabela 1.6.). 

Dla porównania w poniżej w tabeli 1.7. przedstawiono potencjał techniczny w dwóch krajach Unii 
Europejskiej (Danii i Szwecji) oraz w Polsce. 

Porównując dane przedstawione w tabeli 1.7. można zauważyć, że potencjał techniczny odnawial-
nych źródeł energii w Polsce jest dość duży. Natomiast rzeczywisty udział energii odnawialnej w bilansie 
energii pierwotnej w 1997 jest oceniany różnie w różnych opracowaniach na: 4,4% czyli 185 PJ wg 
Agencji Rynku Energii, 4,8% czyh 208 PJ wg Głównego Urzędu Statystycznego, 5,1% czyli 230 PJ wg 
Ministerstwa Gospodarki. To zróżnicowanie danych jest wynikiem specyfiki sektora energetyki odna-
wiabej, który charakteryzuje się znacznym rozproszeniem. 

Na podstawie danych Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej wykorzystanie energii odnawial-
nej w Polsce w 1999 roku kształtowało się następująco: 

— biomasa 101,8 PJ; 
— energia wodna 1,9 PJ; 
— energia geotermalna 0,1 PJ; 
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energia wiatru 0,01 PJ; 
energia promieniowania słonecznego 0,01 PJ. 

TABELA 1.6. 

Wielkość potencjału tecłinicznego możliwa do pozyskania 
z odnawialnych źródeł energii w ciągu roku 

ŹRÓDŁO 
ENERGII 

Wg ekspertyzy EC 
BREC „Ekonomiczne 

i prawne aspekty 
wykorzystania" 

(EC BREC, 2000) 

Wg Strategii redukcji 
emisji gazów 

cieplarnianych 
(1996) 

Wg raportu przygotowanego na 
potrzeby Banku Światowego 

(Hauff, 1966) 
ŹRÓDŁO 
ENERGII 

PJ PJ PJ 
Biomasa 895 128 810 

Hnergia wodna 43 50 30 
Zasoby geotermalne 200 100 ok. 200 

Energia wiatru 36 4 45 

Promieniowanie 
słoneczne 1340 55 370 

Ogółem 2514 337 ok. 1414 
Całkowite zużycie 
energii pierwotnej 
w Polsce w 1998 r. 

4069,6 

Źródło: „Strategia rozwoju... < 6 

TABELA 1.7 

Potencjał techniczny energii odnawialnej 

ŹRÓDŁO ENERGII 

POLSKA 
Wg ekspertyzy EC 

BREC (2000) 

DANIA 
Wg danych Dansk 

Energii Management 
(1999) 

SZWECJA 
Wg danych Dansk Energii 

Management (1999) ŹRÓDŁO ENERGII 

PJ/rok PJ/rok PJ/rok 
Biomasa 895 216 638 

linergia wodna 43 0,3 266 

Zasoby geotermalne 200 100 0 
Energia wiatrowa 36 97 209 

Promieniowanie słoneczne 1340 84 194 

Ogółem 2514 498,3 1307 

Źródło: „Strategia rozwoju... 4 4 

Można powiedzieć, że energetyka odnawialna dotychczas nie miała priorytetu w polityce go-
spodarczej państwa. Istniejące pojedyncze zapisy na temat energetyki odnawialnej w politykach 
szczegółowych, w tym w polityce ekologicznej, rolnej i energetycznej były przypadkowe, miały 
raczej charakter deklaratywny np. zapis w „Polityce ekologicznej Polski... " bqdą tworzone wa-
runki dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) Prawo Energetyczne w obecnym 
brzmieniu również nie stanowi stabilnej podstawy jej rozwoju, gdyż kolejne nowelizacje ustawy 
działają na niekorzyść energetyki odnawialnej (np. zniesienie obowiązku uwzględniania OZE 
w planach energetycznych gmin). 
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Polska posiada porównywalne z Niemcami warunki wiatrowe, mimo to rozwój energetyki wiatrowej 
jest obecnie niski. Wiąże się to z tym, że w naszym kraju nie ma sprecyzowanych zasad polityki państwa 
wobec energetyki ze źródeł odnawialnych. Pewnym postępem w tym kierunku jest nowe Prawo 
Energetyczne. 

Powszechnie uważa się, że zasoby energii konwencjonalnej (pochodzące z naturalnych surowców 
energetycznych) są ograniczone, i że w dającej się przewidzieć przyszłości zacznie pojawiać się ich defi-
cyt. Być może, że tak będzie, jednakże nikt nie potrafi tego terminu dokładnie określić, bowiem światowa 
wielkość zasobów surowców energetycznych ciągle się zmienia co oznacza, że nie zawsze maleje, a nie-
kiedy nawet wzrasta. Jest to związane chociażby z nowymi odkryciami złóż ropy naftowej i gazu ziem-
nego. Tak więc ten czynnik, nie jest najważniejszym elementem polityki energetycznej rządów różnych 
państw. W chwili obecnej a także w najbliższej przyszłości czynnikiem znaczącym w polityce energe-
tycznej winno być zagrożenie przekroczenia bariery ekologicznej z tytułu wykorzystania zasobów ener-
gii konwencjonalnej. Ważnym krokiem w tym kierunku był światowy Szczyt Ekologiczny w Rio de Ja-
neiro w 1992 roku, gdzie państwa uczestniczące zobowiązały się m.in. do 2050 roku zredukować 
o połowę emisję CO2 w porównaniu ze stanem z 1997 roku. 

Podjęcie takich zobowiązań, powodować będzie m.in. wzrost zainteresowania źródłami energii od-
nawialnej , będącej substytutami energii konwencjonalnej. 

Energia z takich źródd odnawiahiych jak: 
— wody geotermalne; 
— wiatr; 
— promieniowanie słoneczne; 
— spadek wód; 
— biomasa, 

należących w Polsce do podstawowych, uznawana jest powszechnie za czystą ekologicznie, co 
oznacza że jej wykorzystanie nie powoduje żadnych zanieczyszczeń środowiska lub są one zni-
kome w porównaniu do tych pochodzących ze źródeł konwencjonalnych. 

Warunkiem koniecznym wykorzystania energii odnawialnej jest występowanie udokumentowanych 
jej zasobów, lecz nie jest to warunek wystarczający, istotne jest bowiem czy będzie to opłacalne. 

Opłacalność wykorzystania źródeł energii odnawialnej określa się porównując koszty wytwarania 
jednostki energii z ceną takiej samej jednostki energii konwencjonakiej. Może się jednakże tak zdarzyć, 
że np. w Niemczech wykorzystanie energii wiatrowej jest opłacahie a w Polsce nie, pomimo istnienia po-
dobnych warunków wiatrowych. Istotny wpływ wywierają tutaj elementy polityki energetycznej wspo-
magające rozwój tego źródła energii a także poziom ceny energii elektrycznej ze źródeł konwencjonal-
nych. Państwa, w których poważnie traktuje się zagadnienia ochrony środowiska, wykorzystuje się każdą 
okazję (działalność) dla eliminacji spalania węgla nawet taką, która w początkowej fazie rozwoju jest nie-
rentowna. Wspomaga się wówczas jej rozwój poprzez zastosowanie różnych instrumentów ekonomicz-
nych (dotacji do inwestycji, dotacji do ceny wytworzonej energii, obniżki podatków, itp.). Jeśli wzrośnie 
skala rozwoju tych źródeł, wówczas spadną koszty wytwarzania i źródła pierwotnie nierentowne stają się 
opłacalne, a dotacje są już zbędne. Stosując te zasady np. w Niemczech w ciągu kilku lat uzyskano 6000 
MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych, podobnie w Danii, Hiszpanii i Anglii. 

Należy zwrócić uwagę również na dwa istotne elementy, które w polityce energetycznej Polski win-
ny być uwzględniane w odniesieniu do energii ze źróddl: odnawialnych, a mianowicie: 

— cena energii elektrycznej z węgla w Polsce nie odzwierciedla pełnych kosztów jej wytwarza-
nia tj. kosztów strat w środowisku oraz ukrytych dotacji do wydobycia węgla (do likwidacji 
kopalń), niepłacenia obowiązkowych składek i podatków, itp.; 

— ceny energii ze źródeł konwencjonalnych będą w perspektywie wzrastały, a koszty energii 
ze źródeł odnawialnych mają już od wielu lat tendencję malejącą. 
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Dla określenia polityki wykorzystania energii odnawialnej, niezbędne jest jednakże dysponowanie 
odpowiednią bazą danych charakteryzującą zasoby energii odnawialnej oraz parametry techniczne i eko-
nomiczne technik pozyskiwania energii z tych źródeł. Potrzebna jest zatem ocena szans rozwoju źródd 
energii odnawialnej z uwzględnieniem szeregu uwarunkowań i czynników natury tecluiicznej, organiza-
cyjnej, prawnej, ekologicznej i ekonomicznej. Do podstawowych czynników ograniczających wykorzy-
stanie energii odnawialnej zalicza się bariery: 
1. Polityczne — niedocenianie roli energetyki odnawialnej w polityce energetycznej państwa 

i systemie prawnym. 
2. Organizacyjne i instytucjonalne — nowopowstający sektor konkuruje z silną infrastrukturą 

techniczną, organizacyjną i instytucjonalną zaopatrzenia w energię konwencjonalną. 
3. Prawne — brak stosownych unormowań prawnych określających w sposób jednoznaczny 

program i politykę w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
4. Ekonomiczno-finansowe — operowanie nierzeczywistymi cenami konwencjonalnych paliw 

i energii (pomijanie kosztów ekologicznych) i subsydiowanie wydobycia paliw kopalnianych 
i produkowanej z nich energii z równoczesnym pokazywaniem wysokich początkowych 
nakładów inwestycyjnych technologii OZE. 

5. Informacyjne — brak wiedzy o rozmieszczeniu zasobów, procedurach postępowania przy 
lokalizacji inwestycji, brak znajomości problematyki wykorzystania OZE na wszystkich 
szczeblach administracji. 

6. Edukacyjne — brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących OZE. 
7. Wynikające z potrzeby ochrony krajobrazu — brak wypracowanych metod uniknięcia kon-

fliktów z ochroną przyrody i krajobrazu. 
8. Dostępność do urządzeń i nowych technologii — niedostateczna ilość krajowych organizacji 

gospodarczych zajmujących się na skalę przemysłową produkcją urządzeń wykorzystujących 
OZE oraz brak preferencji podatkowych w zakresie importu i eksportu urządzeń przeznaczo-
nych do systemów wykorzystujących OZE. 
Przyjęte w lutym 2000 roku „Założenia polityki energetycznej do roku 2020" przyjmują pasywny 

scenariusz rozwoju energetyki odnawialnej i nie przewidują harmonizacji polityki krajowej z polityką 
Unii w tym zakresie. Rząd Polski nie wyraził swojego stanowiska odnośnie inicjatywy politycznej UE 
zawartej w Białej Księdze w postaci określenia 12% udziału energii odnawiahiej w bilansie paliwo-
wo-energetycznym. W załączniku 7 „Strategia rozwoju energetyki odnawiahiej" czytamy między inny-
mi, że Minister Gospodarki i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podejmą działania zmierzające do 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. 

Na podstawie ekspertyzy EC BREC, 2000 oraz oszacowań eksperckich, zostały przygotowane trzy 
scenariusze rozwoju, zakładające odpowiednie przyrosty mocy zainstalowanej w poszczególnych gru-
pach technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ale różniące się udziałem energii 
elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych. 

Scenariusz 7,5%—zakładający udział energii elektrycznej produkowanej z OZE na poziomie 7,5% 
całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w roku 2010. Przyjęty udział energii elektrycznej 
w tym scenariuszu odpowiada założeniom projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie za-
kupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych. 

Scenariusz 9% — zakładający udział energii elektrycznej produkowanej z OZE na poziomie 9% 
całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w roku 2010, pośredni pomiędzy założeniami projek-
tu rozporządzenia Ministra Gospodarki, a projektem dyrektywy. 

Scenariusz 12,5% — zakładający udział energii elektrycznej produkowanej z OZE na poziomie 
12,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w roku 2010. Przyjęty udział jest zgodny z wy-
mogami Unii Europejskiej zawartymi w projekcie dyrektywy z dnia 30 czerwca 2000 roku o promocji 
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wykorzystania energii elektrycznej z OZE. W projekcie dyrektywy zakłada się obligatoryjny 12,5% 
udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnycłi w całkowitym bilansie produkcji energii elektrycznej 
UE w roku 2010. We wszystkich trzecłi scenariuszacłi został założony taki sam udział energii geotermal-
nej i biopaliw ciekłycli. 

Wyniki symulacji i analiz pokazały, że wzrost udziału energii elektrycznej w podaży energii ze źródeł 
odnawialnych w roku 2010 zwiększa kwotę wymaganej dopłaty ze środków publicznych oraz wymaga 
szerszego wykorzystania energii wiatru i biomasy do wytwarzania ciepła i elektryczności. Planowy roz-
wój energetyki odnawialnej w łatach2000-2010 pozwoliłby na znaczne obniżenie kosztów np. w okresie 
1990/1999 systemowe wsparcie energetyki odnawialnej w Wielkiej Brytanii pozwoliło na średni spadek 
kosztów wytwarzania energii z OZE w wysokości 45%, a tym samym OZE stały się w pełni konkuren-
cyjną opcją energetyczną). ; 

15 gmdnia 2000 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zakupu energii 
elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych. Określone zostały udziały energii z wyżej 
wymienionych źródeł, w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo 
energetyczne. Mają one tendencje rosnącą, i tak: w 2001 roku wynoszą 2,4%, w 2002 roku 2,5%, w 2003 
roku wynoszą 2,65%, w 2004 roku wynoszą 2,85%, w 2005 roku wynoszą 3,1 %, w 2006 roku wynoszą 
3,6%, w 2007 roku wynoszą 4,2%, w 2008 roku wynoszą 5,0%, w 2009 roku wynoszą 6,0%, w 2010 ro-
ku wynoszą 7,5%. 

Można spotkać się z argumentacją, że w Polsce nie występują efektywne zasoby energii odnawialnej, 
a w związku z tym jest ona mało konkurencyjna w stosunku do energii z paliw kopahiych. Konkurencyj-
ność ta może wzrosnąć, gdy uwzględni się efekty ekologiczne towarzyszące wykorzystaniu energii odna-
wialnej. Tego rodzaju rozważania i analizy przeprowadzono w (Solińska M., Soliński L, 2001). Poniżej 
przedstawiono natomiast krótką charakterystykę źródeł energii odnawialnej w Polsce pod kątem zaso-
bów, możliwości pozyskania, efektywności i efektów ekologicznych, jakie występują w przypadku ich 
wykorzystania. 



2. ASPEKTY EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE 
WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ 
W POLSCE 

Wielkość zasobów energii odnawialnej zależy od warunków naturalnych, położenia geograficznego 
Polski i Stanu rolnictwa i leśnictwa. Należy odróżnić wielkość zasobów potencjalnych od zasobów mo-
żliwych do pozyskania z uwzględnieniem warunków technicznych i ekonomicznych. W literaturze z za-
kresu energii odnawialnej można spotkać różne opinie o zasobach energii odnawiahiej w Polsce. Po ana-
lizie obszemego materiahi literaturowego przedstawiono syntetyczne ujęcie wielkości zasobów z po-
szczególnych źródeł energii odnawialnej, możliwych do p02yskania w określonym czasie. Szczególnie 
zwrócono uwagę na opłacalność ich wykorzystania i efekty ekologiczne. Wszystkie rozważane źródła 
energii a mianowicie: 

— energia wód geotermalnych; 
— energia wód płynących; 
— energia wiatrowa; 
— energia słoneczna; 
— energia biomasy, 

zaliczane są do źródeł odnawialnych i czystych ekologicznie co oznacza, że ich użytkowanie nie 
zanieczyszcza środowiska w postaci emisji takich substancji jak: SO2, NOx, CO2, CO, pyły, odpa-
dy, ścieki. Można dopatrywać się ich ujemnego oddziaływania na środowisko np. hałas elektrow-
ni wiatrowych i efekty wizualne, a w przypadku elektrowni wodnych zmiany stosunków wod-
nych, itp., które są mocno przesadzone, wobec szkód wyrządzonych przez spalanie węgla. 

Poniżej w kolejnych podrozdziałach przedstawiono charakterystykę głównych źródeł energii odna-
wialnej w polskich warunkach. 

2.1. Energia wód geotermalnych 

Zasoby 

Inicjatywa wykorzystania w Polsce energii geotermalnej na szerszą skalę powstała w Polskiej Akade-
mii Nauk—Centrum PPGSMiE w połowie lat 90-tych (Ney, 1997). Oszacowane zostały również jej po-
tencjalne zasoby na obszarze Polski. 

Potencjalne zasoby wód geotermalnych oszacowano w pracach (Ney, Sokołowski, 1987), wyliczono 
je z ich objętości i temperatury w poszczególnych jednostkach geostrukturalnych. Zasoby te określono na 
21 300 min toe, co zilustrowano w tabeli 2.1. 

Część tych zasobów ok. 6 mld toe ze względu na bardzo dużą mineralizację i małe wydajności należy 
odliczyć od zasot)ów potencjalnych, są to zasoby pozabilansowe. Natomiast zasoby wydobywalne (pod 
względem technicznym i ekonomicznym) oceniono na ok. 4 mld toe, przy 17,5 mld toe węgla i węglowo-
dorów jest to wielkość znacząca. 
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TABELA 2.1. 

Potencjalne zasoby energii cieplnej w wodach geotermalnych w Polsce 

PROWINCJE I OKRĘGI POWIERZCHNIA 
{tys.km^] 

ZASOBY ENERGII 
CIEPLNEJ 

[min toel 

Prowincja środkowoeuropejska w tym: 222 19713 
Okręg grudziądzko-warszawski 70 6 884 

Okrqg szczecińsko-łódzki 67 11 638 
Okręg przedsudecko-północno-świętokrzyski 39 696 

Okręg pomorski 12 113 
Okręg lubelski 12 135 

Okręg przybałtycki 15 168 
Okręg podlaski 7 79 

Prowincja przedkarpacka 16 1 088 
Prowincja karpacka 13 499 

Razem 251 21 300 

Źródło: Ney, 1997. 

Stan i perspektywy wykorzystania energii wód geotermalnych 

Wykorzystanie energii wód geotermalnych zależy od wielu czynników, z których do najważniej-
szych należą: temperatura, wydajność, mineralizacja, dostępność. 

W basenach geostrukturalnych, zbiorniki są wypełnione wodami geotermalnymi o temperaturze od 
30°C do 130°C a nawet do 200°C. Miąższość skał w trzech prowincjach: centralnoeuropejskiej, przed-
karpackiej i karpackiej waha siq od 100 m do 10 000 m. 

Do czasu zbudowania pierwszego w Polsce Doświadczahiego Zakładu Geotermalnego w Bańskiej 
— Białym Dunajcu przez PAN w Krakowie, ciepło wód geotermalnych było i jest wykorzystywane do 
celów balneologicznych w różnych rejonach kraju, a mianowicie: 

— Uzdrowisko Cieplice w Sudetach znane od XII wieku. Obecnie istnieje tam 8 źródeł 
o temperaturze od 22°C do 76°C. Prowadzone są wiercenia dla udokumentowania nowych 
zasobów dla wykorzystania w ciepłownictwie, balneologii i rolnictwie. 

— Zakład Balneologiczny w Lądku Zdroju. Temperatura wód 20-40''C 
— Zakład Geotermalny Ciechocinek na Niżu Polskim. Solanki o temperaturze ok. 30°C. 
— Uzdrowisko Iwonicz Zdrój od 1578 roku eksploatuje wody o temperaturze powyżej 20°C. 
— Rabka, znana od 1364 roku a eksploatuje źródła wody od 1861 roku. 
— Jaszczurówka w rejonie Zakopanego eksploatuje wodę o temperaturze 18-22°C. 
Drugim kierunkiem wykorzystania wód geotermalnych jest wykoi^stanie ich energii cieplnej do 

celów ogrzewnictwa. 
W roku 1993 ukończono budowę Doświadczalnego Zakładu Geotermalnego na Podhalu, gdzie wo-

da o temperaturze ok. 86°C, ciśnieniu artezyjskim 2,5 MPa (25 barów) i potencjalnej wydajności 60-200 -y 
m /h, ogrzewa aktualnie 200 budynków, kościół i szkołę a także suszarnię drewna, szklarnię i basen do 
hodowli ryb. 

Po rozbudowie instalacji planuje się (w 2000-2005 roku) zaopatrzenie w cief^o: Zakopanego, Poro-
nina, Białego Dunajca, Bańskiej, Nowego Targu o zaludnieniu ok. 100 000 osób. 

Rozważane są trzy scenariusze dostarczania ciepła geotermalnego do Zakopanego. Zakłada się pro-
dukcję ok. 510 TJ ciepła na rok, przy czym w: 
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— scenariuszu 1 — zakłada się pozyskanie energii geotermalnej w wysokości 408 TJ i z gazu 
ziemnego ok. 101 TJ; 

— scenariuszu 2 — pozyskanie 470 TJ energii geotermalnej i ok. 30 TJ energii cieplnej z kotłowni 
gazowej; 

— scenariuszu 3 — pozyskanie energii geotermalnej na poziomie ok.400 TJ i zamontowanie 
absorpcyjnej pompy ciepła. 

Ciepłownia Geotermalna w Bańskiej — Białym Dunajcu składać się będzie z pięciu nowych duble-
tów geotennalnych celem uzyskania wydajności 1000 m /h wody geotermalnej o temperaturze ok. Só̂ Ĉ. 
Woda w sieci ciepłowniczej będzie ogrzewana z 40-55°C do 84°C tylko przez energię geotermalną, co 
daje moc cieplną 50-34 MWt. Kotłownie szczytowe w Nowym Targu i Zakopanem będą opalane gazem 
ziemnym (Długosz, 1997). 

Przewidywana cena energii cieplnej z zakładu geotermalnego wyniesie ok. 28 zł/GJ, natomiast 
z obecnego PEC Tatry 36 zł/GJ, czyli o 25% taniej (wg cen z 1996 roku). 

Dmgi zakład geotermalny został zbudowany w latach 1992-1995 w Pyrzycach w woj. Szczecińskim 
i zaopatruje w ciepło 14 000 miasto. Ciepłownia ta jest pierwszą na Niżu Polskim instalacją geotermalną. 
Zastąpiła ona 68 rozproszonych kotłowni węglowych o niskiej sprawności, emitujących duże ilości szko-
dliwych produktów spalania. Wydobyta woda ma temperaturę 61-63°C i schładzana jest do temperatury 
26°C a później zatłaczana do złoża. Wydajność wydobytej wody wynosi 340 m /h a moc cieplna instala-
cji geotermalnej wynosi ok. 15 MWf W projekcie tym zastosowano dwie absorpcyjne pompy cieplne. 
Szczytowym źródłem ciepła są cztery wysokosprawne kotły kondensacyjne o mocy 40 MW. Ciepło ode-
brane wodzie geotermalnej wynosi 109 G Wh/a co pozwala na zaoszczędzenie rocznie ok. 20 000 ton pa-
liwa umownego. Średnia roczna wartość obciążenia instalacji geotermalnej wynosi 0,84, bowiem zapro-
jektowana została dla dostarczenia ciepłej wody użytkowej dostarczanej przez cały rok. 

Ostateczny koszt budowy ciepłowni wyniósł ok. 59 min zł (w cenach z 1997 roku). Koszt jednostki 
ciepła wyniesie ok. 8,4 USD/GJ tj. ok. 25 zł/GJ. 

W fazie budowy jest zakład geotermalny w Mszczonowie, w którym przewiduje się wykorzystanie 
energii wód geotermalnych dla cief>łownictwa a także w celach rekreacyjnych. 

Rozważana jest możliwość zlokalizowania podobnych zakładów w Żyrardowie, Tarnowie oraz 
w kilkunastu innych miastach m.in. w Ciechanowie i Warszawie. 

Efekty ekologiczne wykorzystania wód geotermalnych 

1. Efekty ekologiczne ciepłowni w Bańskiej — Białym Dunajcu. 
Realizacja projektu geotermalnego w Bańskiej — Białym Dunajcu przyniesie wymierne korzyści 

ekologiczne w wyniku zastąpienia zużycia węgla i gazu ziemnego przez energię geotermalną. Przewidy-
wana poprawa stanu zanieczyszczenia powietrza z tego tytułu zilustrowana została w tabeli 2.2. 
pługosz, 1997). 

TABELA 2.2. 
Efekty ekologiczne wykorzystania energii geotermalnej 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

(emisja) 
Jednostka 

Wielkość 
dotychczasowa 

B 

Wielkość 
planowana 

C 

Zmiana bezwzględna 
D = B--C 

Zmiana względna 
E = D/B 100% 

CO2 T/rok 239 367 21 418 217 949 91 
SO2 T/rok 1191 0 1191 100 
NO, T/rok 195 18 177 90 
Pyły T/rok 300-400 0 300-400 100 
CO T/rok 557 11 546 98 

Źródło: Długosz, 1997. 
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Głównym celem projektu Podhala jest zmniejszenie emisji gazów powstających w wyniku spalania 
węgla i koksu do celów ciepłowniczych. Biorąc pod uwagę, że w trakcie spalania 1 tony średniej jakości 
węgla do atmosfery emitowane są: 2,6 tony CO2,20 kg CO, 5 kg SO2,3,5 kg NO ,̂ 0,9 kg węglowodorów 
ciężkich, 3,5 kg CH4,3 kg pyłu, we wsi Bańska Niżna w procesie spalania 1545 ton węgla rocznie emitu-
je się do atmosfery następujące ilości zanieczyszczeń, co pokazuje poniższe zestawienie: 

C02 4017 tony 

c o 30 900 kg 

S02 7725 kg 

NOX 5407,5 kg 

WQglo wodory 1390,5 kg 

CH4 5407,5 kg 

Pvłv 4635 kg 

źródło: Ekspertyza, 1997. 

A więc nie wyemitowanie do atmosfery tej ilości zanieczyszczeń, to efekt ekologiczny wyko-
rzystania wód geotermalnych. Natomiast oddziaływanie zakładu geotermalnego na środowisko, 
jest znikomo małe i wynika jedynie ze spalin pochodzących z agregatu prądotwórczego zlokali-
zowanego na terenie zakładu. Agregat ten uruchamiany jest jedynie awaryjnie a jego czas pracy 
w roku szacuje się na 100 godzin. 
2. Efekt ekologiczny ciepłowni w Pyrzycach. 

Użytkowanie ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach eliminuje emisję: 
— pyłów, w ilości ok. 240 t/a; 
— SO2, w ilości ok. 1160 t/a; 
— CO2, 15-krotnie; 
— CO, 12-krotnie 

w stosunku do spalanego węgla w elektrociepłowniach a także znacznie obniża opłaty środowi-
skowe z tym związane. 

2.2. Energia spadu wód 

Zasoby energii wodnej 

Potencjał wodno-energetyczny rzek Polski był wielokrotnie opracowywany. 
Ostatnia aktualizacja była przeprowadzona w latach 1981-1993. Teoretyczne zasoby wodno-energe-

tyczne Polski wynoszą: 
— dorzecze Wisły: 16 457 GWh/a; 
— dorzecze Odry: 5966 GWh/a; 
— rzeki Przymorza: 582 GWh/a; 
— Razem: 23 005 GWh/a. 
Natomiast zasoby tecłiniczne (ekonomiczne): 
— dorzecze Wisły: 9270 GWh/a; 
— dorzecze Odry: 2400 GWh/a; 
— rzeki Przymorza: 280 GWłi/a; 
— Razem: 11 950 GWh/a. 
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Uwzględniając zasoby małej energetyki (MEW) i mikroenergetyki w ilości ok. 1700 GWh/a, łączne 
zasoby wodno-energetyczne Polski wynoszą 13 650 GWh/a (Tymiński, 1997). 

Potencjał energetyczny naszych wód wykorzystywany jest obecnie w ok. 15%, jest to niewiele w po-
równaniu z innymi krajami Europy (tabela 2.3.). 

TABELA 2.3. 

Stopień wykorzystania energetycznego rzek w wybranych krajach Europy 

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO RZEK W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY 

1. Szwajcaria 92% 
2. Francja 82% 

3. Hiszpania 79% 
4, Norwegia 63% 
5. Szwecja 63% 
6. Austria 49% 

7. POLSKA 14^15% 

Źródło: Tymiński, 1997. 

Wykorzystanie tego potencjału w krajach europejskich obrazuje tabela 2.4. 

TABELA 2,4 

Udział elektrowni wodnych w krajowej mocy zainstalowanej w wybranych krajach Europy 

UDZIAŁ ELEKTROWNI WODNYCH W KRAJOWEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ 
w WYBRANYCH KRAJACH EUROPY 

1. Norwegia 99,8% 
2. Austria 66,7% 

3. Portugalia 48,0% 
4. Szwecja 47,3% 
5. Włochy 31,5% 

6. POLSKA 7,3% 

Źródło: Tymiński, 1997. 

Stan wykorzystania i perspektywy 

Największy skoncentrowany potencjał wodno-energetyczny Polski może być wykorzystany przez 
realizacją projektu Kaskady Dolnej Wisły (KDW). Stanowi on 33,6% zasobów krajowych (Tymiński, 
1997) i obejmuje odcinek od Warszawy do Gdańska. Planuje się wykonanie 7 nowych stopni wodnych, 
na których można zainstalować moc ok. 1000 MW, co pozwoli na wytworzenie ok. 4240 GWh/a energii 
czyli można zaoszczędzić ok. 2,38 min ton węgla rocznie. 

Udział energii elektrycznej z elektrowni wodnych w Polsce w całkowitej jej produkcji wynosi zaled-
wie 2%. Zasoby energii wodnej są wykorzystywane w niewielkim stopniu, co ilustmje poniższe 
zestawienie: 

— elektrownie duże: o tecłinicznym potencjale 42,5 PJ wykorzystują zasoby w 30% i wytwa-
rzają ok. 12,8 PJ energii elektrycznej w roku; 

— elekti ownie średnie: o potencjale 4,3 PJ, wykorzystują zasoby w 3,3%, produkując 0,14 PJ 
energii elektrycznej rocznie; 

— elektrownie małe i mikroelektrownie: o potencjale technicznym 2,3 PJ wykorzystują zasoby 
w 0,3% i wytwarzają 0,007 PJ energii elektrycznej rocznie. 
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Suma wytwaizanej energii (w 1995 roku) wynosi zatem 12,947 PJ a dla 2030 roku może osiągnąć 
wielkość ok. 17,8 PJ. 

Koszt 1 kW mocy zainstalowanej w dużych elektrowniach Kaskady Dolnej Wisły (o mocy 170 MW) 
szacowany jest na 3000 zł, natomiast elektrowni o mocy 10 MW ok. 4800 zł. W małych elektrowniach 
wodnych (o mocy np. 185 kW) kosTl ten wynosi ok. 1900 zł. Są one budowane przez prywatnych inwe-
storów i mają szansę być rentownymi przedsięwzięciami. 

Potencjał energetyczny rzek południa Polski, to rzeki podgórskie (co wiąże się z możliwością uzyska-
nia większych spadów) stanowi ok. 28% krajowych zasobów. Wykorzystanie tego potencjału pozwo-
liłoby na zaoszczędzenie ok. 2,2 min ton węgla rocznie, tj. wyeliminowanie produkcji w elektrowniach 
cieplnych w ilości ok. 3300 GWh/a. 

Efekty ekologiczne 

Efekty ekologiczne wykorzystania potencjału wód zilustrowano na podstawie przewidywanego za-
gospodarowania rzek Polski w ramach projektu KDW i rzek południa Polski. 

Efekty ekologiczne elektrowni KDW z tytułu zaoszczędzonego węgla w ilości 2,38 min ton rocznie, 
wyniosłyby w zakresie: 

— SO2: 47 600 ton; 
— NOx: 12 000 ton; 
— CO2: 5 250 000 ton; 
— metali ciężkich: 2000 ton; 
— pyłów: 16 500 ton; 
— popiołu i żużla: 675 000 ton. 
Efekty ekologiczne w przypadku wykorzystania rzek południa Polski: 
— SO2: 42 900 ton; 
— NO^: 15 600 ton; 
— CO2: 4 836 000 ton; 
— metali ciężkich: o 39 ton; 
— pyłów: o 15 600 ton; 
— popiołu i żużla: o 624 000 ton. 
VIałą energetykę cechuje duże rozproszenie źródeł energii co sprawia, że może być łatwo wykorzy-

stana lokalnie (na miejscu) przy minimalnych odległościach przesyłu energii elektrycznej. Udział w kra-
jowej produkcji energii z MEW jest znikomy i wynosił w 1993 roku 386 000 MWh co stanowi 0,42% 
krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną (92 min MWh/rok), (Tymiński, 1997). Istotne jest 
jednakże to, że łączne zmniejszenie emisji CO2 w wyniku umchomienia wszystkich elektrowni omówio-
nych wyżej wyniesie w skali roku ok. 10,5 min ton. 

2.3. Energia wiatru 

Zasoby 

Warunki wiatrowe w Polsce cechuje duża zmienność na obszarze kraju oraz brak wysokich średnio-
rocznych prędkości wiatru, w porównaniu z doskonałymi warunkami wiatrowymi panującymi w Wiel-
kiej Brytanii, Danii, Holandii. Warunki polskie są raczej zbliżone do panujących w Niemczech. 

Ocena zasobów wiatm w obszarze całego kraju możliwa jest do dokonania jedynie na podstawie da-
nych ze stacji meteorologicznych z obserwacji wieloletnich. Niestety dane te nie są odpowiednie do 
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wyciągania wniosków co do rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, z uwagi na nieprzystosowa-
nie stacji meteorologicznych do tego rodzaju pomiarów. Na potwierdzenie tego można przyto-
czyć wyniki badań i pomiarów wykonywanych w Południowo-Wschodniej Polsce przez I. Soliń-
skiego, które prowadzone są od 1994 roku wykorzystując nowoczesne przyrządy pomiarowe 
i wysokie maszty (Soliński, 1996,1997,1999). Wyniki te wskazują mianowicie, że w w/w rejo-
nie średnioroczne prędkości wiatru są porównywalne z panującymi na wybrzeżu, natomiast 
z opinii IMiGW wynika, że nie ma tam obszarów nadających się do lokalizacji elektrowni wiatro-
wych. Niestety tymi indywidualnymi badaniami nie objęto większego obszaru kraju ze wzglę-
dów finansowych. Tak więc z konieczności w analizach zasobów dla Polski należy opierać się na 
wynikach podawanych przez IMiGW (Tymiński, 1997): 

— za rejony uprzywilejowane uznaje się te, na których średnioroczna prędkość wiatru wynosi 
5 m/s i więcej. Tam powinny być budowane elektrownie i farmy elektrowni wiatrowych. 
Obszar ten obejmuje: okolice przylądka Rozewie, Pobrzeże Słowińskie od Świnoujścia po 
Hel, część Suwalszczyzny; 

— za rejony o średnich warunkach wiatrowych należy uznać: Nizinę Mazowiecką, Beskid 
Śląski i Żywiecki oraz wschodnią część Kotliny Sandomierskiej, gdzie średnioroczne pręd-
kości wiatru przekraczają 4 m/s. W tym obszarze uzasadnione jest budowanie elektrowni 
wiatrowych systemem gospodarczym; 

— na pozostałym obszarze kraju, gdzie średnioroczna prędkość wiatru jest mniejsza od 4 m/s, 
budowa elektrowni wiatrowych dla celów energetycznych jest mało opłacalna, a także: 

— nowo odkryty obszar południowo-wschodniej Polski tj. rejon Dukli, Rymanowa, Rzeszowa, 
Dębicy (Soliński, 1999). Należy dodać, że w obszarze tym stwierdzono średnioroczne pręd-
kości wiatru dochodzące do 6,7 m/s na wysokości 40 m n.p.g. Wykonane pomiary i badania 
w tym obszarze kraju są już podstawą decyzji o instalowaniu elektrowni wiatrowych i takie 
działania są podejmowane (Soliński, 1999). 

Za ważną charakterystykę zasobów wiatru uznaje się procentowy udział prędkości wyższych od 
6 m/s. Na obszarze otwartym na wysokości 30 m kształtuje się następująco (Tymiński, 1997): 

— rejon Rozewia: ok. 50% czasu trwania w roku; 
— Pobrzeże Słowińskie i środkowa Polska: 30-40%; 
— Pozostała część kraju: 15-30%. 
Wielkość rocznej energii jaką można uzyskać z tych rejonów określa potencjał energetyczny 

wiatru dla prędkości powyżej 4 m/s. Według tego wskaźnika szczególne zasobne w energię są 
obszary (Tymiński, 1997): 

— Pobi^zeże Słowińskie od Świnoujścia po Gdańsk — powyżej 1500 kWh/m^- a z maksimum 
w rejonie Rozewia 2000 kWh/m"- a; 

— Suwalszczyzna — powyżej 1500 kWh/m • a; 
— Południowo-Zachodnia Polska, część Wielkopolski oraz prawie całe Mazowsze — powyżej 

1250 kWh/m^- a; 
— Beskid Żywiecki i Śląski — powyżej 1000 kWh/w?- a; 
— Rejon Polski południowo-wschodniej — ok. 2000 kWh/m • a na wysokości 30 m nad pozio-

mem gruntu (Soliński, 1999). 
Tak więc na podstawie badań IMiGW prawie 1/3 terytorium kraju posiada korzystne warunki wiatro-

we dla instalowania elektrowni wiatrowych. Powierzchnia kraju, która spełnia ten warunek oszacowana O • 9 została na 60 000 km . Z tego jak określono tylko 3000 km może być przeznaczone na siłownie wiatro-
• « O • 

we i farmy wiatrowe. Zakładając, że na 1 km możliwe jest zainstalowanie farmy o mocy 2-3 MW oraz 
średni czas wykorzystania mocy nominakiej ok. 1500 g/a, szacunkowa wielkość energii elektrycznej wy-
tworzonej przez elektrownie wiatrowe wynosi zatem 10 TWłi/a. Stanowiłoby to około 7% produkcji 
rocznej energii elektrycznej w Polsce. 
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Wynik ten jest możliwy do osiągnięcia jeśli zapewniona zostanie opłacalność budowy elektrowni 
wiatrowych. Należy stwierdzić, że tak było np. w warunkacłi niemieckicłi, gdzie istnieje wysoka cena za 
wytworzoną energię z elektrowni wiatrowych równa 90% ceny jaką płacą użytkownicy energii na niskim 
napięciu, a cena ta jest 2-krotnie wyższa niż w Polsce. Zatem aby możliwe było zrealizowanie tego 
przedsięwzięcia niezbędne jest zapewnienie inwestorom opłacalnej eksploatacji elektrowni wiatrowych. 
Ponieważ jak dotychczas w Polsce takich warunków nie ma, pozostaje inwestorom poszukiwanie na 
własną rękę: dotacji, tanich kredytów, dogodnych lokalizacji elektrowni wiatrowych. Jeśli takie się 
znajdą, to eksploatacja elektrowni wiatrowych w Polsce będzie opłacalna, lecz tylko w ograniczonym 
zakresie w miejscach uznanych za najlepsze pod względem warunków wiatrowych. 

Należy zatem stwierdzić, że minimalną opłacalność w eksploatacji elektrowni wiatrowych w Polsce 
można uzyskać dla średniorocznej prędkości wiatru ponad 6 m/s na wysokości 40 m n.p.g. przy dotacji 
do inwestycji w wysokości ok. 30% i przy aktualnej cenie oferowanej przez Zakłady Energetyczne 
w wysokości ok. 0,18-0,20 zł/kWh (netto). Okres zwrotu nakładów kapitałowych dla takich warunków 
wynosi 7-9 lat. Natomiast koszt 1 kW mocy zainstalowanej wynosi ok. 900 USD (Soliński, 1999). 

Stan wykorzystania i perspektywy 

W Polsce pracuje kilkanaście sztuk profesjonalnych nowoczesnych elektrowni wiatrowych, których 
moc zainstalowana wynosi ok. 2,5 MW oraz kilkadziesiąt małych elektrowni wybudowanych kilkana-
ście lat temu wg projektu IBMER oraz wykonanych przez izemieślników. Wielkość wyprodukowanej 
energii w roku jest tmdna do określenia, bowiem nie jest to rejestrowane w statystykach, poza pojedyn-
czymi przypadkami. Zakładając jednakże w przybliżeniu, że czas wykorzystania mocy znamionowej 
w tych kilkunastu profesjonalnych elektrowniach wiatrowych wynosi ok. 1000 godzin w roku, możliwe 
jest wytworzenie ok. 2,5 GWh energii elektrycznej w roku, co stanowi ok. 0,002% produkcji energii elek-
trycznej w Polsce. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Niemczech, gdzie panują podobne warunki 
wiatrowe jak w Polsce zainstalowano już ponad 5000 MW mocy w elektrowniach wiatrowych, co daje 
ok. 2% pokrycia potrzeb Niemiec na energię elektryczną. 

Perspektywy wykorzystania energii wiatrowej w Polsce szacuje się optymistycznie na 10 TWłi/a 
w 2030 roku o mocy zainstalowanej 6000-9000 MW, co może być spdnione w przypadku powstania 
odpowiedniego klimatu politycznego i ekonomicznego sprzyjającego rozwojowi energetyki wiatrowej. 

W roku 2001 oddano do użytku dużą farmę wiatrową w Barzowicach o mocy ok. 5 MW, co zwięk-
sza moc zainstalowaną w Polsce do 7,5 MW. 

Efekty ekologiczne 

Energia wiatrowa jest energią odnawialną czystą ekologicznie, tak więc kWh energii elektrycznej 
wytworzona z wiatRi eliminuje z użycia IkWh energii z węgla a tym samym i zanieczyszczenia jakie są 
z tym związane. 

Według danych Komisji Energetyki Wspólnoty Europejskiej (Program THERMIE)—zainstalowa-
nie elektrowni wiatrowej o mocy 300 kW pozwala zredukować roczne wydzielanie zanieczyszczeń 
w elektrowni tradycyjnej o około (Zimny, 1996): 

— SO2 — 4000-7000 kg; 
— NOx — 3000-5000 kg; 
— CO2 — 500 000-1 000 000 kg; 
— popioły — 30 000-60 000 kg. 
Poniżej przedstawiono dwa przykłady oceny efektów ekologicznych wykorzystania elektrowni wia-

trowych dla wamnków polskich i duńskich. W polskich warunkach oszacowano efekty zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń dla produkcji energii elektrycznej np. 15 000 MWh/rok tj. mocy zainstalowanej 
10 MW (Tymiński, 1997): 
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— SO2 — 222 575 kg; 
— NOx —58 330 kg; 
— CO2 — 23 792 500 kg. 
Dla warunków duńskich zmniejszenie zanieczyszczeń odniesiono również do produkcji energii 

15 000 MWh/a z farmy wiatrowej o mocy 5 MW: 
— SO2 — 4 4 000kg; 
— NOx — 3 0 000kg; 
— CO2— 12 500kg; 
— pozostałość po odsiarczaniu — 150 000 kg. 
Po konfrontacji tych dwóch przykładów nasuwają się następujące wnioski: 

1. W warunkach duńskich z elektrowni wiatrowych (z farmy) budowanej na morzu o mocy 
5 MW, uzyskuje się tyle samo energii (15 000 MWh) rocznie co w warunkach polskich z elek-
trowni o 2 razy większfj mocy (10 MW), zaoszczędzając 6 000 ton węgla. 

2. Wycena efektów ekologicznych widocznie prowadzona jest dla węgla o różnych parametrach 
(zawartości siarki), ponieważ ilość SO2 jest ponad 4-krotnie mniejsza niż w warunkach pol-
skich, emisja NOx i CO2 prawie dwukrotnie niniejsza (jest to problem dyskusyjny). 
Z pierwszego wniosku wynika, że w warunkach morskich w Danii istnieją o wiele lepsze warunki 

wiatrowe niż w Polsce, co jest oczywiste. Jest to zarazem odpowiedź na pytanie, dlaczego w innych kra-
jach się to ojrfaca a w Polsce nie — bowiem tą samą ilość energii można uzyskać przy 2 razy mniejszej 
mocy zainstalowanej. 

Z drugiego wynika, że są różne podejścia w ocenie efektów ekologicznych bezpośrednich tych 
wynikających tylko i wyłącznie z substytucji nośników konwencjonalnych, nośnikami odnawiahiymi. 
Wydaje się, że przy tej samej wielkości produkcji energii elektrycznej 15 000 MWh/a ilość zużytego wę-
gla winna być porównywalna. Nie jest tak prawdopodobnie dlatego, że w warunkach duńskich wzięto 
pod uwagę węgiel o lepszych parametrach i założono odsiarczanie w procesie spalania, zapewne i spraw-
ność elektrowni duńskich jest o wiele wyższa niż w Polsce, gdzie spala się najgorszy jakościowo węgiel. 

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na następujący fakt, iż mocy elektrowni wiatrowej nie należy 
porównywać z mocą elektrowni na paliwo konwencjonalne, bowiem czas wykorzystania mocy nominal-
nej elektrowni wiatrowej w ciągu roku jest kilkakrotnie mniejszy. Ilustruje to następujący przykład: 
w Danii w analizach opłacalności elektrowni wiatrowych przyjęto, że 1000 MW w elektrowniach wiatro-
wych plus 220 MW w elektrowniach na gaz ziemny, jest ekwiwalentne mocy 420 MW w elektrow-
niach na węgiel, zatem 1000 kW w elektrowniach wiatrowych to zaledwie 200 MW w energetyce 
konwencjonalnej. 

2.4. Energia słoneczna 

Zasoby 

Roczna suma energii promieniowania słonecznego przypadającego na płaszczyznę poziomą 
wynosi w Polsce ok. 1000 kWłi/m , przy płaszczyźnie nachylonej pod kątem 30° do poziomu 
energia ta wzrasta o 20%. 

Dla porównania warto przytoczyć podobną wielkość energii jaką można uzyskać w regionie 
śródziemnomorskim: jest to 1800 kWłi/m • a (Lipiński, 1997), a w krajach afrykańskich nawet 
2000 k W h W ' a. 

W skali rocznej najlepsze warunki wykorzystania energii słonecznej obserwuje się we wschodniej 
a Wybrzeżu Zachodnim. W półroczu zimowym korzyst-

waiiinki obserwuje się w południowej 
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Gęstość mocy promieniowania słonecznego w dzień bezchmurny w lecie w godzinach południo-
wych może w Polsce dochodzić do 900 W/m^ a średnia 600 W/m ,̂ jest zatem niewielka. Tak więc dla 
uzyskania większych mocy w instalacjach słonecznych konieczne jest wykorzystanie dużych powierzch-
ni absorberów, których sprawność cieplna wynosi ok. 40%. 

Ważną cechą promieniowania słonecznego jest jej rozkład w czasie i struktura jego promieniowania. 
Polskie warunki meteorologiczne cechuj ą się nierównomiemym rozldadem promieniowania słoneczne-
go w czasie cyklu rocznego, bowiem ok. 70% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na mie-
siące letnie. Czas operacji słonecznej w zimie wynosi 8 godzin na dobę a w lecie 16 godzin. 

Energia słoneczna może być wykorzystywana do wytwarzania energii cieplnej w różnego rodzaju 
kolektorach cieczowych i powietrznych, a zatem może służyć do podgrzewania wody i ogrzewania po-
mieszczeń. Jest wykorzystywana w rolnictwie do suszenia płodów rokiych i ogrzewania tuneli foliowych 
a także w obiektach rekreacyjnych do podgrzewania wody w basenach kąpielowych. 

Najszersze zastosowanie mają układy słoneczne wykorzystywane w rolnictwie wykonywane prze-
ważnie systemem gospodarczym. 

Wielkość wykorzystywanej obecnie energii słonecznej w tych zastosowaniach jest trudna do oszaco-
wania. Dla bilansu krajowego energii jest to wielkość nieistotna, może mieć natomiast większe znaczenie 
lokalne. 

Ze względu na dość wysokie ceny kolektorów słonecznych i instalacji wykorzystanie kolektorów 
słonecznych do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania cief^ej wody użytkowej jest nieopłacalne. 
Może okazać się opłacalne w przypadku wykonania tych urządzeń w systemie gospodarczym. Niemniej 
jednak ze względu na słabe nasłonecznienie w Polsce, szczególnie w okresie jesienno-zimowym ich wy-
korzystanie jest nieracjonalne. 

Drugim kierunkiem wykorzystania energii promieniowania słonecznego jest fotowoltaika tj. pozy-
skiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Znala^a już szerokie zastosowanie w pro-
dukcji towarów konsumpcyjnych: kalkulatory, zegarki a także w wielu krajach do oświetlania dróg, zasi-
lania znaków drogowych, pompowania wody oraz do celów przemysłowych i rolniczych np. w Australii 
i Japonii. 

Wykonane w Polsce obliczenia (Lipiński, 1997) dla elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wskazują, 
że mogłaby ona wytwarzać ok. 900 MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Natomiast dla zabezpiecze-
nia przynajmniej 0,1% potrzeb energetycznych Polski (produkcja energii elektrycznej w Polsce wynosi 
ok. 150 TWh/a), konieczne byłoby zbudowanie elektrowni PV o mocy 170 MW. Taka elektrownia kosz-
towałaby około 1 mld USD. Jak wyliczono w (Lipiński, 1998), koszt jednostkowy energii elektrycznej 
z takiej elektrowni wyniósłby ok. 3 zł/kWh a więc ponad 10-krotnie więcej niż cena 1 kWh energii elek-
trycznej z węgla. Mniejsze systemy fotowoltaiczne np. o mocy 3 kW cechują się kosztami jednostkowy-
mi ok. 1,75 zl/kW a o mocy 100 W i 200 W, odpowiednio 1,81 zł/kWh i 1,91 zł/kWh. Tak więc wyko-
rzystanie energii słonecznej w Polsce jest wysoce nierentowne. Należy jednakże zaznaczyć, że w kalku-
lacjach opłacalności nie uwzględniono strat ekologicznych jakie powoduje wytwarzanie energii elek-
trycznej z węgla. 

Efekty ekologiczne 

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
nie powoduje bezpośrednio żadnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Energia słoneczna jest uważana 
zatem za najczystszą formę energii odnawialnej. Tak więc każda kWh tej energii elektrycznej lub 1 GJ 
energii cieplnej będzie wprost eliminował z użycia równorzędną wielkość energii z węgla a zatem 
i wszelkie zanieczyszczenia z tym związane. 

Największą uwagę w ochronie środowiska skupia się na ograniczeniu emisji do atmosfery takich ga-
zów jak CO2, SO2 i NOx. Uwzględnienie w kalkulacjach kosztów energii z elektrycznej z węgla kosztów 
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strat ekologicznych jakie one powodują sprawia, że cena tej energii będzie o 200% wyższd. Fakt ten nie 
zmienia istotnie stanu braku opłacalności wytwarzania energii elektrycznej ze słońca w Polsce. Nakładają 
się tutaj bowiem dwa czynniki: stosunkowo niska cena energii elektrycznej z węgla (prawie 2,5 krotnie) 
w stosunku do krajów europejskicli a także prawie 2-krotnie niższe natężenie promieniowania słoneczne-
go niż w krajacłi Południowej Europy. Należy zaznaczyć, że w świecie również nie wykorzystuje się 
elektrowni słonecznych na szeroką skalę. Są budowane różnej wielkości systemy fotowoltaiczne w ra-
mach programów Unii Europejskiej np. ALTERNER (DGXVII), którego celem jest zmniejszenie emisji 
CO2 o 180 min ton. 

Celem tego programu jest m.in.: 
— podwojenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z 4% w 1991 roku do 8% w 2005 roku; 
— potrojenie produkcji energii elektrycznej w Europie z odnawialnych źródeł energii. 
W ramach tego programu zainstalowanych zostanie 500 MWp mocy w elektrowniach słonecznych. 
Biomasa jest kolejnym źródłem energii, które w Polsce ma dużą szansę rozwoju. Jego szerszą cha-

rakteiystykę przedstawiono w następnym rozdziale. 



3. STAN I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA 
ENERGII BIOMASY 

3.1. Podstawowe pojęcia 

Pod pojęciem biomasy rozumie się wszelką substancję organiczną, produkowaną z energii 
słonecznej, dwutlenku węgla (z atmosfery) i wody (pobieranej z gleby). Biomasa może być uży-
wana w formie stałej jako paliwo do bezpośredniego spalania (drewno, słoma, makulatura), może 
też być przetwarzana na paliwo płynne (olej i alkoliol) albo gazowe (biogaz z wysypisk śmieci, 
z fermentacji gnojowicy lub z fermentacji osadów ściekowycłi). 

Pochodzenie biomasy może być różne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, przez od-
pady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno-spożywczym, w gospodarstwacłi domowycłi 
i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pocłiodzić z odpadów drzewnycli i celulozo-
wo-papiemiczycłi. Podejmuje się też produkcję biomasy do celów energetycznych na specjal-
nych plantacjach drzew szybko rosnących (wierzba, topola), na plantacjach rzepaku, miskanta ol-
brzymiego, słonecznika. Ważnym źródłem biomasy są odpady w produkcji zwierzęcej (gnojowi-
ca, obornik) oraz odpady w gospodarce komunalnej (osady ściekowe, odpady z gospodarstw do-
mowych, makulatura). 

Typowy skład odpadów organicznych pochodzenia roślinnego może być przedstawiony che-
micznie jako CHi 450o,7 lub (HCOH)n lub (CH20)n, podczas gdy skład typowego węgla kamien-
nego zapisuje się jako CHo,80o,o8 lub (CH)„. Wartość kaloryczna biomasy jest prawie dwukrotnie 
niższa niż węgla i na ogół przyjmuje się, że 1 tona węgla kamiennego jest równoważna energe-
tycznie 2 tonom suchej biomasy. W biomasie roślinnej występuje niska zawartość popiołu, rzędu 
1-3%, a powstający popiół może być wykorzystywany jako nawóz mineralny. Zastępowanie wę-
gla biomasą rozwiązuje problem odsiarczania spalin, ponieważ węgiel zawiera od 0,5 do 5% siar-
ki, a biomasa roślinna około 0,01, a wyjątkowo do 0,1%. Ponadto emisja dwutlenku węgla z bio-
masy jest zerowa, bowiem tyle emituje się tego gazu do atmosfery, ile rośliny pobierają z atmos-
fery w procesie fotosyntezy. Polski węgiel ma na ogół parametry: 25/22/0,8 (25 MJ/kg, 22% po-
piołu, 0,8 siarki), natomiast biomasa (drewno lub słoma): 13/3/0,01 (Kowalik, 1998). 

3.2. Zasoby energii zawarte w biomasie 

Szacuje się, że biomasa stanowi ok. 14% światowej energii pierwotnej. W krajach uprzemysłowio-
nych zużycie biomasy i odpadów w 1995 roku stanowiło 76% zużywanej energii odnawialnej i 3,2% 
całkowitego zużycia energii. Największy na świecie wzrost produkcji energii z biomasy osiągnięto 
w Szwecji, gdzie energia z biomasy stanowi 18% energii zużywanej (Chwieduk, 1999). 

W krajowych warunkach największe znaczenie mają następujące źródła biomasy (Kowalik, 1998): 
— drewno z lasów, przesiek, sadów i upraw specjalnych; 
— słoma i inne odpady roślinne stanowiące materiał odpadowy przy produkcji ziarna zbóż; 
— gnojowica lub obornik wykorzystywany do fermentacji metanowej; 
— nasiona roślin oleistych przetwarzane na estryfikowane oleje stanowiące materiał pędny; 
— ziemniaki, zboża i inne odpady roślinne przetwarzane na alkohol etylowy. 
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W Polsce roczny potencjał energetyczny biomasy, którą można zagospodarować to: ponad 
20 min ton słomy odpadowej, ok. 4 min ton odpadów drzewnych (chrust, trociny, kora, zrębki), 
ok. 6 min ton osadów ściekowych. Ilość ta jest równa 15-20 min ton wągla (Lewandowski, 2001). 

Analizy prowadzone w IBMER wskazują na techniczno-technologiczną możliwość uzyska-
nia następujących ilości energii z poszczególnych źródeł: 

— drewno z lasów, zadrzewień, sadów i przemysłu drzewnego 68,0 PJ; 
— słoma i inne pozostałości roślinne 131,1PJ; 
— biogaz (z odchodów zwierzęcych i wysypisk) 37,5 PJ; 
— biopaliwo płynne z rzepaku 24,0 PJ; 
— alkohol etylowy 21,6 PJ. 
Daje to ogólny potencjał biomasy, który może być wykorzystany na cele energetyczne w Pol-

sce 282 PJ, z tego w rolnictwie może być wykorzystanych ok. 260 PJ. 
Według E.Wacha i A.Szajnera zasoby biomasy kształtują się następująco: 

TABELA 3.1. 

Zasoby biomasy według E.Wacha i A.Szajnera 

ŹRÓDŁO ENERGII 
ZASOBY OBECNE POTENCJALNA PRODUKCJA 

ŹRÓDŁO ENERGII 
[min ton] iPJ] fmln ton] [PJI 

słoma zbóż, rzepakowa i inne 11,0 140,5 17,0 217,5 

odpady drewna (leśne) 2,0 28,5 2,2 31,5 

odpady drewna (przemysłowe) 2,2 31,5 2,2 31,5 
produkcja specjalna 0,2 2,9 4,4 63,0 

RAZEM 203,4 343,5 

Według M.Dakowskiego zasoby biomasy przedstawiają się jak w tabeli 3.2. 

Zasoby biomasy w Polsce według M.Dakowskiego 

TABELA 3.2. 

SUROWIEC ILOŚĆ IMln tpu] 

Słoma 20,0 

Odpady w leśnictwie 1,5 

Odpady w przemyśle drzewnym 2,0 

Ścieki w papierniach 0,7 

Biogaz 5,0 

Plantacje energetyczne 1,0-5,0 

Paliwa płynne 2,0 

Odpady komunalne 3,0 

RAZEM ponad 30,0 

Z przytoczonych wyżej danych wynika, że potencjał biomasy nie jest dokładnie zbadany 
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Można wskazać wiele przykładów wykorzystania biomasy w Polsce, jednakże nie jest to duża 
skala, natomiast potencjał energetyczny biomasy jest dość istotny i może stanowić znaczne uzu-
pełnienie bilansu paliwowego rolnictwa. Jednakże w praktyce upowszecłmienie tectinologii 
energetycznych wykorzystujących biomasę napotyka na duże bariery związane z ekonomiką sto-
sowanych rozwiązań oraz oddziaływaniem na środowisko. Złożoność systemów przetwarzania 
biomasy utrudnia ocenę stosowania na szerszą skalę tych technologii. Niezbędne są analizy po-
szczególnych ogniw przetwórczych biomasy na nośniki energetyczne uwzględniające: ekono-
miczną zasadność, „przyjazność" dla środowiska i akceptowalność społeczną (Kowalik, 1998). 

a) Zasoby drewna i ich rozmieszczenie 

Krajowe zasoby drewna, które mogą być wykorzystywane na cele energetyczne, są niezmiernie 
zróżnicowane w poszczególnych rejonach i to zarówno pod względem ilości, jakości i dostępności. 

Największym źródłem drewna są lasy. Szacuje się, że z takiego źródła można rocznie pozyskać 
3250 dam^ (1 dam^ = 1000 m^) surowca iglastego i 1450 dam^ liściastego (Więsik J., Kozłowski R., 
Neugebauer Z., 1987). Poza wymienionymi wyżej sortymentami drewna opałowego istnieją w la-
sach zasoby drewna dotychczas nie wykorzystywane w szerszym zakresie, a nadające się na cele 
energetyczne. Szacunki wskazują że istnieje możliwość pozyskiwania drewna mniejszej wartości 
przeznaczonego na cele energetyczne w ilości 1200 dam , 

Drugim co do wielkości źródłem drewna, które może być przeznaczone na cele energetyczne, 
jest przemysł drzewny. Odpady powstające w trakcie produkcji drzewnej można podzielić na na-
stępujące sortymenty: 

— odpady w kawałkach — iglaste i liściaste; 
— trociny; 
— korę. 
Z danych szacunkowych wynika, że przemysł drzewny dysponuje nadwyżką drewna energe-

tycznego w ilości 1110 dam^. W okolicach ubogich w lasy poważną pozycję w bilansie drewna 
energetycznego mogą stanowić zadrzewienia. Ze względu na niewielką koncentrację drewno to 
może stanowić jedynie uzupełnienie do innych paliw. Statystyki nie rejestrują całej masy drewna 
pochodzącego z tego źródła. Szacuje się, że drewno opałowe z zadrzewień stanowi 265 dam^. 
Ostatnim z omawianych źródeł drewna energetycznego są sady. Drewno to jest produktem co-
rocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Szacunkowo z prze-
świetleń pozyskuje się corocznie 500 tys. ton drewna, a więc około 750 dam . Wymiana drzew 
w sadach dostarcza masę drewna równą masie z prześwietleń, z czego 1/3 stanowi drewno 
opałowe. Corocznie więc sady dostarczają około 1000 dam drewna energetycznego. Z przedsta-
wionych szacunków wynika, że corocznie na cele energetyczne jest do wykorzystania około 
8265 dam^ surowca drzewnego. 

Wartość opałowa drewna jest uzależniona od jego wilgotności (Świgoń J., Guzenda R., 
1994). Jeżeli mamy drewno suche, to w zależności od gatunku, jego wartość opałowa waha się od 
19 do 21 MJ/kg. Na ogół przeznacza się na opał drewno składowane przez jakiś czas na wolnym 
powietrzu, a więc nieco przesuszone. Drewno w stanie tzw. powietrznosuchym ma wilgotność 
13-22% oraz wartość opałową około 15 MJ/kg. Wartość tą można przyjąć jako średni przelicz-
nik dla wszystkich gatunków drewna i kory. Znaczne różnice w gęstości poszczególnych gatun-
ków drewna od 400 do 900 kg/m powodują więc pewne trudności w ilościowej ocenie bazy 
drewna energetycznego. Stosując zasadę, że 1 m^ drewna ma wartość opałową średnio 8250 MJ 
(15 MJ/kg X 550 kg/m^) obliczymy, że z posiadanej bazy drewna opałowego corocznie możemy 
uzyskać energię równą 68,3 PJ. 
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W celu bardziej szczegółowego rozpoznania bazy drewna opałowego dokonano analizy jego 
rozmieszczenia na terenie kraju. Całość produkowanego drewna opałowego podano w rozbiciu 
na poszczególne województwa (stary podział administracyjny kraju) i przedstawiono w (Świgoń, 
Guzenda, 1994). 

Daje się zauważyć duże zróżnicowanie ilości drewna w poszczególnycli województwacłi. 
Najmniejszą ilość drewna opałowego pochodzącego z lasów ma byłe województwo łódzkie 

'X • . • 
12803 m , a największą byłe olsztyńskie 288 242 m . Różnice w ilości drewna pozyskiwanego 
z zadrzewień w poszczególnych województwach zawierająsię w granicach od 238 m^ (byłe łódz-
kie) do 17993 (byłe białostockie). Natomiast w odniesieniu do drewna pozyskiwanego z sadów "i o 

od 5344 m (byłe jeleniogórskie) do 142 831 m (byłe radomskie). W Polsce pozyskanie drewna 
z plantacji energetycznych specjalnie w tym celu zakładanych znajduje się w fazie badań. Jedna 
z demonstracyjnych plantacji wierzby jest w Chojnie, w byłym województwie szczecińskim 
o powierzchni 20 ha. Można z tej plantacji uzyskać 3 tys. m^ drewna rocznie. 

b) Zasoby słomy i ich rozmieszczenie 

Słoma jako surowiec energetyczny może mieć duże znaczenie na obszarach wiejskich, gdzie 
występuje jej nadmiar w stosunku do możliwości jej wykorzystania na inne potrzeby. Słoma wy-
korzystywana do celów energetycznych musi spełniać określone wymagania. Są one podyktowa-
ne zmniejszeniem uciążliwości związanych z jej spalaniem w procesie produkcji energii cieplnej. 
Wysoka wilgotność słomy może powodować problemy w jej magazynowaniu, transporcie i za-
dawaniu do pieca. Maksymalna dopuszczalna wartość wilgotności w praktyce wynosi 18-22%. 
Wartości opałowe słomy podano w tabeli 3.3. 

TABELA 3.3. 

Wartości opałowe słomy 

RODZAJ SŁOMY 

WARTOŚĆ 
OPAŁOWA 

SŁOMY SUCHEJ 
IMJ/kel 

ZAWARTOŚĆ WILGOCI 
W Sł-OMIE ŚWIEŻEJ 

l%l 

WARTOŚĆ OPAł-OWA 
SŁOMY ŚWIEŻEJ 

[MJ/kg] 

Pszenna 17,3 12-22 12,9 14,9 

Jęczmienna 16,1 12-22 12,0-13,9 

Kukurydziana 16,8 50 70 3,3 7,2 

Źródło: Wicłiowski R., 1994 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (1997 r.) ilość słomy zbierana rocznie 
w Polsce wynosi 28 444 tys. ton. Dodając do tego suche łodygi innych roślin nieprzydatnych na 
paszę np. łęty ziemniaczane, słomę rzepakową itp., szacuje się łączną ilość surowca do spalania 
na 30 min ton rocznie. Przyjmując wartość opałową 16,5 MJ/kg i masę właściwą słomy zbożowej 
25 kg/m^ uzyskujemy rocznie potencjał energetyczny wynoszący 495 PJ. Jednakże z tej olbrzy-
miej ilości tylko część można wykorzystać w praktyce. Powodem tego jest zastosowanie słomy 
do innych celów: jako ściółki w budynkach inwentarskich, a tym samym jako składnika nawozu 
organicznego obornika, jako komponentu pasz objętościowych oraz w budownictwie jako skład-
nika materiałów budowlanych izolacyjnych. Oceniono, że w celach energetycznych w Polsce 
można spalić około 10% ogólnych zasobów tego surowca co daje około 49,5 PJ energii cieplnej. 

Rozmieszczenie zasobów słomy w poszczególnych województwach (stary podział admini-
stracyjny kraju) przedstawiono w (Wichowski R., 1994). 
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c) Rośliny oleiste — olej rzepakowy jako paliwo 

Rośliną oleistą tradycyjnie uprawianą w Polsce jest rzepak. W ostatnich latach produkcja rze-
paku i rzepiku w naszym kraju znacznie spadła i wynosiła w 1997 roku około 0,6 min ton. Na glo-
balny spadek produkcji nasion rzepaku wpłynęło zarówno ograniczenie powierzchni uprawy, jak 
i ilość plonów z 1 ha. Na rysunku 3.3. przedstawiono jak kształtowały się zbiory rzepaku w latach 
1950-1997. 
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Rys. 3.1. Zbiór rzepaku i rzepiku w latacłi 1950-1997. Źródło: Praca dyplomowa, 1999 r. 

Największą wartość zbioru rzepaku i rzepiku osiągnięto w 1989 roku i wynosił on około 
1,6 min ton. O poziomie produkcji rzepaku w kraju decydują gospodarstwa położone w północ-
nej i południowo-zachodniej Polsce. 

Produkcja paliw płynnych w naszym kraju może być oparta na przerobie oleju rzepakowego. 
W dalszej perspektywie mają być, z uwagi na warunki glebowo-klimatyczne, wykorzystane takie 
rośliny jak: len, gorczyca oraz słonecznik. 

Zakładając, że z 1 tony nasion rzepaku uzyskujemy 400 kg oleju i że możliwości produkcyjne 
polskiego rolnictwa wynoszą około 1,6 min ton nasion otrzymujemy 630 tys. ton oleju rocznie. 
Przeznaczając 50% uzyskanej ilości oleju na cele energetyczne uzyskujemy potencjał energe-
tyczny równoważny 23,74 PJ rocznie. 

d) Alkohole — spirytus etylowy jako dodatek do benzyny 

W Polsce alkohol można uzyskać z różnych produktów rolniczych: ziemniaków, buraków cu-
kiowych i półcukrowych, jęczmienia, pszenicy, żyta, melasy owoców i kukurydzy. Orientacyjnie 
wydajność 100° spirytusu i wywaru ze 100 kg surowca podano w tabeli 3.4. 
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TABELA 3.4. 

Orientacyjna wydajność 100° spirytusu i wywaru w litrach ze 100 kg surowca 

SUROWIEC SPIRYTUS WYWAR 

Ziemniaki < 16% skrobi 10 140 

Ziemniaki < 16-18% skrobi 10-11 150 

Ziemniaki < 18 20% skrobi 11-12 160 

Buraki półcukrowe 8 135 

Buraki cukrowe 10 145 

Jęczmień 35 450-500 

Kukurydza 40 450-550 

Owies (mielony) 33 450-500 

Pszenica 43 500-600 

Żyto 38 450-550 

Źródło: Roszkowski A., 1994. 

Różne rośliny mają odmienną „wydajność energetyczną" w odniesieniu do 1 ha. porównanie 
wydajności energetycznej niektórych roślin przedstawia tabela 3.5. 

TABELA 3.5 

Porównanie „wydajności energetycznej" niektórych roślin 

ROŚLINA PLON ŚREDNI 
(ZAŁOŻONY) (t/hal PRODUKT 

ŚREDNIA ILOŚĆ 
PALIWA 

Z Iha [dm^/hal 

Rzepak 2,5 diester 850 

Burak cukrowy pastewny 80,0 etanol 5800 

Burak cukrowy 46,0 etanol 4400 

Ziemniak 28,0 etanol 3400 

Kukurydza 6,0 etanol 2300 

Pszenica 5,0 etanol 1700 

Pszenżyto 3,7 etanol 1400 

Źródło: Roszkowski A., 1994. 

Z analiz przeprowadzonych przez niezależne od siebie grupy ekspertów wynika, że polskie 
rolnictwo jest wstanie z korzyścią dla gospodarki rolnej zwiększyć produkcję o około 250 min 1, 
a w perspektywie przygotować stałą dodatkową produkcję l min m spirytusu rocznie przezna-
czonego na cele energetyczne (Łączyński B., 1993). Zakładamy, że spirytus ten będzie w 80% 
produkowany na bazie ziemniaków. Polskie normy obowiązujące od 1.03.1992 roku na benzyny 
silnikowe, dopuszczają dodatek do benzyn tlenowych związków organicznych (w tym alkoholu 
etylowego) do 5% objętości. Zakładając produkcję 250 min 1 alkoholu rocznie przeznaczonego 
na cele napędowe o średniej wartości opałowej 27 MJ/kg, uzyskujemy równoważnik 5,4 PJ ener-
gii w ciągu roku. Wyprodukowanie 1 min m^ spirytusu rocznie może zwiększyć potencjał energe-
tyczny biopaliw do 21,6 PJ rocznie. 
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e) Potencjał energetyczny biogazu 

Wszelkiego rodzaju odchody lub odpady zawierające węglowodany, a szczególnie celulozę 
i cukry, w określonych warunkach podlegają procesom biochemicznym nazwanym fermentacją. 
Z substancji podlegającej fermentacji wydziela się biogaz. Odbywa się to tylko w określonych 
warunkach anaerobowych tj. wtedy gdy odcięty jest dopływ tlenu. Takie warunki najłatwiej 
spełnić w przypadku pozyskania biogazu z płynnych odchodów zwierzęcych (gnojowicy) i ście-
ków miejskich. W przypadku obornika i wysypisk śmieci miejskich, mimo iż proces fermentacyj-
ny jest złożony, można go sprowadzić do fermentacji aerobowej (tlenowej) w części górnej — ze-
wnętrznej i fermentacji anaerobowej w części dolnej i środkowej, która pozwala pozyskać bio-
gaz. Największe możliwości pozyskania biogazu mają gospodarstwa rolne. 

Obliczono, że rocznie z pozyskanej ilości odchodów zwierzęcych można uzyskać 3310 min m^ 
biogazu (Romaniuk W., 1995). Jest to wielkość czysto teoretyczna, ponieważ w gospodarstwach rol-
nych o małej obsadzie zwierząt nie ma podstaw techniczno-ekonomicznych do budowy urządzeń 
pozyskujących biogaz. 

Pozyskanie biogazu wysypiskowego jest trudniejsze do oszacowania, gdyż brak jest szerszych 
wyników badań. Według rocznika statystycznego w 1998 roku było w kraju 956 zorganizowanych 
wysypisk o łącznej powierzchni 3141 ha. Z powierzchni wysypiska 15 ha i rocznej masy składowa-
nych odpadów, wynoszącej 180 0001, można uzyskać rocznie 20-60 GWh energii cieplnej (Nowa-
kowski S., 1997). Przyjmując, że średnio z wysypiska odpadów miejskich można uzyskać rocznie 
około 72 X energii cieplnej i że takich wysypisk będzie około 100, pozyskany teoretyczny po-
tencjał energetyczny wyniesie rocznie 7,2 PJ. Łączny teoretyczny potencjał pozyskanego biogazu na 
wsi i w mieście może wynieść około 16 PJ. 

3.3. Techniki pozyskania energii z biomasy 

Surowce roślinne umożliwiają wytwarzanie różnych rodzajów paliw, co ilustruje schemat na 
rysunku 3.2. 

Rys. 3,2. Produkcja energii z surowców roślinnych. Źródło: Internet 3 
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Opisując techniki przetwarzania biomasy na nośniki energii uwzględniono następujące kie-
runki scharakteryzowane szerzej w kolejnych podrozdziałach: 

— wykorzystanie drewna jako paliwa stałego; 
— wykorzystanie słomy jako paliwa stałego; 
— przetwarzanie nasion roślin oleistych na paliwa płynne; 
— przetwarzanie surowców roślinnych na alkohol; 
— pozyskanie biogazu z odpadów i odchodów organicznych. 

3.3.1. Techniki pozyskiwania energii ze spalania drewna 

Na wybór techniki i technologii spalania paliw z biomasy w sposób istotny wpływa postać pa-
liwa. Z doświadczeń praktycznych wynika, że w przypadku drewna grubizna, drobnica opałowa 
oraz przemysłowe odpady drzewne uzyskują optymalne warunki spalania przy ich rozdrobnieniu 
na zrębki. Duża powierzchnia w stosunku do masy drewna stwarza możliwość szybkiego nagrze-
wania do temperatury zapłonu i całkowitego ich spalenia, co stanowi warunek wysokiego wyko-
rzystania ciepła spalanego drewna. Przy spalaniu zrąbków uzyskuje się wyższą sprawność pale-
niska niż przy spalaniu szczap. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania drobnych 
odpadów przemysłowych, jak trociny, wióry, pył, jest ich brykietowanie w określonej wielkości 
kształty — najczęściej cylindryczne. 

Dla poszczególnych postaci drewna wymagane są odmienne rodzaje pieców i tak: 
— drewno w długich kawałkach spalane jest w paleniskach z mechanicznym załadowywaniem; 
— drewno w kawałkach oraz w postaci sprasowanych granul i brykietów jest spalane w automa-

tycznych piecach; 
— trociny spalane są w piecach z pneumatycznym zadawaniem i separacją sadzy kominowej. 

Ten sposób spalania dotyczy również trocin prasowanych w kostki i granule. 
Proces spalania drewna możemy podzielić na trzy etapy: ogrzewanie i suszenie, odgazowanie 

i spalanie właściwe (Guzenda R., Świgoń J., 1994). Podczas odgazowania łatwopalne gazy, jak 
wodór i tlenek węgla spalają się i powodują szybki wzrost temperatury. Jako pozostałość ze zga-
zowania tworzy się węgiel drzewny, który jest spalany w temperaturze około 800°C (max. 
; 000°C). Odpowiednia temperatura komory spalania jest istotnym warunkiem dla właściwego 
przebiegu procesu spalania. Zależy ona od wartości opałowej materiału, wielkości powierzchni 
grzewczej w komorze spalania, jak też temperatury jej powierzchni i nadmiaru powietrza przy ja-
kim materiał spala się. W zależności od rodzaju paliwa i rusztu współczynnik nadmiaru powie-
trza wynosi 1,5-2,0. Wyższe wartości współczynnika podwyższają temperaturę w komorze spa-
lania i mogą być przyczyną topnienia popiołu. Drewno w wyniku bardzo wysokiego udziału lot-
nych składników spala się długim płomieniem, dlatego paleniska wymagają wysokiej komory 
spalania. Proces spalania drewna przebiega prawie bez widocznego dymu. Przy dużej wilgotno-
ści paliwa stosuje się odpowiednie sklepienia do nawrotu części płomienia w celu podsuszenia 
w komorze spalania. 

W aktualnie eksploatowanych kotłach spotyka się zazwyczaj paleniska z rusztem: poziomym, 
pochyłym, schodkowym, pochyłym mechanicznym posuwisto-zwrotnym oraz z mechanicznym 
rusztem taśmowym (Prospekty firm...). Kąt pochylenia rusztu w paleniskach rusztowych zależy 
od rodzaju paliwa i wynosi np. 40° dla trocin z drewna. Ruszty: pochyłe i schodkowe mają 
w końcowej części odcinek usytuowany poziomo. Przy tego typu paleniskach w miarę wypalania 
się paliwa w dolnych częściach rusztu wyższe warstwy obsuwają się ku dołowi. W kotłowniach 
opalanych drewnem korzystne jest usytuowanie zasobnika umożliwiającego całodzienne dozo-
wanie paliwa. W typowych rozwiązaniach można stosować dozownik z wykorzystaniem przeno-
śników taśmowych lub ślimakowych. 
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Pozyskiwanie drewna z lasów, sadów lub zadrzewień wymaga wykonania wielu czynności, 
które można uszeregować w sekwencji logiczno-czasowej. Pierwszą operacją jest ścinanie lub 
zbieranie odpadów w miejscu wzrostu. Następnie występuje rozdrabnianie drewna w miejscu je-
go pozyskania lub transport grubizny do miejsca przeznaczenia, np. na składowisko przy kotłow-
ni. Na składowisku grubizna drewniana może podlegać rozdrobnieniu. Drewno przeznaczone na 
paliwo powinno być składowane w pomieszczeniu lub pod zadaszeniem. Masa objętościowa 
drewna ściętego w zależności od gatunku i warunków wynosi od 1,28 t/m do 0,38 t/m , nato-
miast po podsuszeniu na powietrzu od 1,03 t/m do 0,31 t/m . Jako średnią wartość przyjmuje się 
często 0,55 t/m\ a wskaźnik energetyczny 8,25 GJ/m^ (550 kg/m^ x 15 MJ/kg) (Urbis). 

Na rysunkacłi 3.3. i 3.4. przedstawiono dwa różne systemy spalania zrębków drzewnych. 
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Rys. 3.3. Schemat technologiczny spalania zrębków drzewnych z płaskim magazynem w postaci wiaty dosuszającej: 
1 — odpady z pielęgnacji drzew, 2 — środek transportu, 3 — rębarka, 4 — magazyn zrębków, 5 — przenośnik 

ślimakowy, 6 — suszarka podłogowo-kanałowa, 7 — nagrzewnica wodna, 8 — wentylator osiowy, 9 — zasobnik 
przyjęciowy, 10 — kocioł, 11 — cyklon, 12 — wózek, 13 — komin. Źródło: Internet 3. 
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Rys. 3.4. Schemat technologiczny spalania zrębków drzewnych z silosem magazynującym wyposażonym w układ 
dosuszający: I — odpady z pielęgnacji drzew, 2 — środek transportu, 3 — rębarka, 4 — magazyn zrębków, 

5 — przenośnik ślimakowy, 6 — suszarka podłogowo-kanałowa, 7 — nagrzewnica wodna, 8 — wentylator osiowy, 
9 — zasobnik przyjęciowy, 10 — kocioł, 11 — cyklon, 12 — wózek, 13 — komin. Źródło: Internet 3. 

W kotłowniach opalanych drewnem korzystne jest usytuowanie dozownika (zasobnika) umo-
żliwiającego całodzienne dozowanie paliwa. W typowych rozwiązaniach można stosować do-
zownik z wykorzystaniem przenośników taśmowych lub ślimakowych. 

Inne rozwiązanie techniczne przedstawiono na rysunku 3.5. 
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Rys. 3.5. Przykład rozwiązania technicznego systemu grzewczego ze wstępną i właściwą komorą spalania: 
l — zasobnik, 2 — napęd, 3 — przenośnik ślimakowy, 4 — klapa zabezpieczająca, 5 — izolacja termiczna, 

6 — komora spalania, 7 — wstępna komora spalania, 8 — kocioł. Źródło: Tymiński, 1997. 

W tym wypadku nastąpiła modernizacja systemu grzewczego; poprzednio paliwem był olej 
opałowy. Rozwiązanie to charakteryzuje się dwiema komorami spalania — wstępną i właściwą. 
W tym rozwiązaniu drewno przesuwa się w rejon paleniska automatycznie. Przez zastosowanie 
nadmucłiu można wydłużyć płomień i poprawić jakość spalania. Moc rozwiązania według kon-
strukcji niemieckiej wynosi 15-180 kW. Komory wstępne z wymuszonym dozowaniem paliwa 
są wyposażone w obmurowane okrągłe ruszty. Piec służy za akumulator ciepła. Pod rusztem jest 
umieszczony zbiornik popiołu. Z boku rusztu przenośnik ślimakowy lub tłokowy dozuje paliwo 
(Tymiński, 1997). 

Spalanie biomasy odbywa się również techniką fluidalną (Kandefer S., 1989). Fluidalne spa-
lanie biomasy polega na tworzeniu zawiesiny drobnych jej cząstek w przepływającym od dołu 
strumieniu powietrza. Cząstki paliwa są wówczas doskonale wymieszane z powietrzem, a duża 
powierzchnia ich styku z powietrzem powoduje zwiększenie intensywności spalania. Taka inten-
sywność spalania pozwala na zmniejszenie wymiarów komory paleniskowej, w której proces ten 
zachodzi oraz na obniżenie temperatury spalania do 800-900^^0. Konsekwencją obniżenia tem-
peratury spalania jest zmniejszenie się ilości groźnych dla środowiska tlenków azotu wystę-
pujących obficie przy spalaniu biomasy w paleniskach rusztowych. Z drugiej strony intensyw-
ność reakcji chemicznych w warstwie fluidalnej jest wykorzyst5^ana do wiązania siarki zawartej 
w paliwach niskogatunkowych poprzez reakcje SO2 z tlenkiem wapnia dodawanym w postaci 
zmielonego kamienia wapiennego do paleniska. Dzięki idealnemu wymieszaniu cząstek biomasy 
z powietrzem w warstwie fluidalnej oraz faktowi, że temperatura złoża fluidalnego jest niższa niż 
temperatura topnienia popiołu możliwe jest spalanie paliw niskokalorycznych z biomasy o za-
wartości cząstek niepalnych do 60%, wartości opałowej począwszy od 6 MJ/kg i wilgotności po-
niżej 70% sprawność spalania sięga 99%. Ponadto stosuje się paleniska, w których spalanie za-
chodzi przy ciśnieniu atmosferycznym oraz nadciśnieniu. Te ostatnie pozwalają na dalszą inten-
syfikację procesu i obniżenie emisji NOx. 

Schemat i koncepcję fluidalnego systemu spalania drewna jako paliwa z biomasy przedstawia 
rysunek 3.6. 
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Rys. 3.6. Schemat fluidalnego spalania biomasy. Źródło: Kandefer S., 1989. 

3.3.2. Techniki pozyskiwania energii ze spalania słomy 

Nowe intensywne metody produkcji rolnej powodują wzrost udziału zbóż w strukturze zasie-
wów. Ponadto plony zbóż ciągle rosną — szacuje się, że obecnie osiągnęły średni poziom 
40 q/ha. W nielicznycti województwach występują znaczne nadwyżki słomy, które mogą być za-
gospodarowane. Słoma w zależności od formy, w jakiej jest zbierana może występować w różnej 
postaci jako surowiec energetyczny. 

Technologię przetwarzania słomy na cele energetyczne można podzielić na trzy główne 
operacje: 

— otrzymywanie surowca energetycznego; 
— przygotowanie do spalania; 
— spalanie. 
Przygotowanie słomy do spalania jest znacznie bardziej uciążliwe niż drewna. Na etapie przy-

gotowania słoma może być sprasowana, zwinięta w duże okrągłe bele, zmielona, bele mogą być 
pocięte na plastry. Wyróżnić można cztery podstawowe technologie zbioru materiałów słomia-
stych (Urbis): 

— zbiór prasami zbierającymi konwencjonalnymi, formującymi małe bele prostopadłościenne; 
— zbiór prasami rolującymi, formującymi wielkowymiarowe bele cylindryczne; 
— zbiór prasami formującymi wielkowymiarowe bele prostopadłościenne o dużej zwięzłości; 
— zbiór luźnej słomy przyczepami samozbierającymi. 
W metodzie pierwszej podstawową maszyną jest prasa zbierająca wysokiego stopnia zgniotu. 

Jest to u nas wciąż jeszcze dominujący sposób zbioru słomy, jednak ze względu na małą wydaj-
ność prasy oraz dużą liczbę bel na 1 ha odchodzi się od tej metody. Pewnym jej udoskonaleniem 
jest stosowanie zasobnika bel (platformy ciągnikowej za prasą), gromadzącego partie np. 10 bel 
w jednym miejscu i umożliwiającego zbiorowe przenoszenie tej partii bel do miejsca składowa-
nia. Od 1974 roku trwa systematyczny rozwój konstrukcji pras do formowania dużych bel 
okrągłych. Oferowane są prasy zwijające o zmiennej, stałej oraz uniwersalnej komorze prasowa-
nia. Zaletą pras zwijających o zmiennej komorze prasowania jest możliwość zwijania bel o różnej 
średnicy. 

Kolejnym etapem postępu w zbiorze słomy jest prasa do formowania dużych bel prosto-
padłościennych o masie 200-500 kg. Zaletą tej metody jest duża wydajność (4 ha/h), oraz niskie 
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nakłady jednostkowe robocizny. Na naszych polach spotkać można sporadycznie prasy firmy 
CLAAS do formowania tych bel (Tymiński J, 1997). 

Zastosowanie przyczep zbierających do zbioru słomy będzie coraz bardziej ograniczone. 
Związane jest to z małą wydajnością, szczególnie przy dalszych odległościach pola od miejsca 
składowania. 

Do rozdrabniania słomy wykorzystywany był rozdrabniacz typu ORXAN. Inną możliwością 
jest montowany w gardzieli wylotowej kombajnu zbożowego rozdrabniacz słomy. Przeznaczony 
jest on do pocięcia skoszonej podczas zbioru zbóż słomy. 

Do pieca słoma może być zadawana w sposób ręczny lub mechaniczny np. ładowarką. Słoma 
zmielona może być podawana nadmuchem powietrza. Konstrukcje pieców opalanych słomą 
mająróżne wydajności: od pieców o małych wydajnościach przystosowanych do domków jedno-
rodzinnych czy małych gospodarstw rolnych, do zaopatrujących całe wsie w ciepłą wodę do ce-
lów grzewczych w zimie i gospodarczych w okresie całego roku. Spalanie słomy w piecach rusz-
towych przebiega podobnie jak spalanie drewna. W fazie pierwszej ze słomy wydziela się woda 
i substancje lotne, w fazie drugiej odbywa się bezpłomieniowe spalanie związków węgla. W po-
równaniu ze spalaniem drewna obie fazy przebiegają szybciej (Hejft R., 1994), co zwłaszcza przy 
spalaniu słomy luźnej narzuca konieczność ciągłego podawania materiału. Przy spalaniu słomy 
problemem są większe ilości pyłków które charakteryzują się bardzo małymi rozmiarami. Ma to 
wpływ na mniejszą skuteczność odpylania spalin w cyklonach i multicyklonach. Najbardziej od-
powiednim urządzeniem do skutecznego zatrzymania tak drobnych pyłów są filtry workowe. 
Problemem jest również tendencja do scalania już w temperaturze 700-1100°C. W związku 
z tym konieczna jest specjalna konstrukcja ruchomego rusztu i np. ślimakowego systemu usuwa-
nia pozostałości. Początek fazy odgazowania zaczyna się w temperaturze 270°C, dając reakcję 
związanego w materiale tlenu z węglem i wzrost temperatury, który powoduje intensywne odga-
zowanie. Pozostałe po odgazowaniu palne związki składają się głównie z węgla. Popiół to pozo-
stałość niepalnych substancji mineralnych. 

Dla zapewnienia poprawnego procesu spalania słomy w paleniskach rusztowych wymagane 
jest spełnienie niżej podanych warunków: 

— ilość powietrza powinna być ściśle dopasowana do formy w jakiej występuje słoma; 
— zapewnione intensywne wymieszanie tlenu z powietrza z częściami lotnymi; 
— wymiary konstrukcyjne komory paleniskowej powinny być dobrze dobrane do rodzaju paliwa 

(słomy); 
— w trakcie eksploatacji winny być zachowane parametry podane w instrukcji obsługi pieca. 
W tabeli 3.6. przedstawiono techniczną ocenę spalania różnych postaci materiału opałowego 

ze słomy. Analizując tabelę można stwierdzić, że najlepsze oceny uzyskały brykiety, następnie 
duże bele prostopadłościenne i okrągłe. 

W tabeli 3.7. przedstawiono natomiast ogólną ocenę pieców do spalania słomy. Również oce-
na pieców do spalania słomy w postaci brykietów czy dużych bel jest najkorzystniejsza. 

Przeprowadzone w Danii w ostatnich latach badania (Prospekty firm...) nad spalaniem słomy 
stwierdzają, że bardzo dobre wyniki otrzymuje się przy spalaniu słomy w postaci balotów Hesstona 
(masa balotu około 450-500 kg, a wymiary 1,2 x 1,3 x 2,4 m). Duńska firma YOLUND skonstru-
owała specjalne kotły, które nazwano kotłami typu „cygaro". W kotłach tego typu słoma jest spalana 
na jednym końcu przesuwającego się powoli balotu Hasstona. Pod komorą spalania znajduje się 
chłodzony wodą ruszt, na którym następuje ostateczne spalanie słomy. 
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TABELA 3.6 

Occna techniczna spalania słomy. 
Occny: 1 — bardzo niekorzystna, 2 — niekorzystna, 3 — średniokorzystna, 4 — korzystna, 5 — bardzo korzystna 

Wyszczególnienie Słoma cięta Bele małe Bele duże 
Brykiety Wyszczególnienie Słoma cięta duży zgniot Okrągłe Prostokątne 
Brykiety 

Gęstość usypowa 
kg/m" 40-60 70-120 60-90 60-160 300-600 

Masa jednostkowa 
rkgi 

8-25 300-400 200 600 0,02 0,2 

Średnia objętość 
magazynowania 
fm^óOOOO kWh] 

250-370 125 215 170-250 90-250 25-50 

Transport 
— krótki odcinek 2 4 5 5 5 

1 — długi odcinek 1 2 3 4 5 

Załadunek materiału 
do pieca 

ciągły okresowy okresowy okresowy ciągły 
okresowy 

Automatyzacj a 
załadunku 5 2 2 3 5 

Możliwość regulacji 
mocy cieplnej 5 4 4 4 5 

Korzystne systemy 
spalania 

Piec z pneumatycznym 
lub mechanicznym 

załadunkiem 
Piec z dolnym paleniskiem z komorą dopalania 

Źródło: HejftR., 1994. 

TABELA 3.7 

Ogólna ocena pieców do spalania słomy 

Wyszczególnienie Małe bele, wys. zgniot Duże bele, okrągłe Brykiety Słoma luźna 
Moc cieplna fKW 30-200 100 1200 20-120 50-1000 

Koszt pieca ftys. DM 1 3,5-50 120-200 3-10 50-200 

Robocizna 
— przygotowanie materiału mała mała mała mała 
— obsługa pieca wysoka średnia średnia średnia 

Jakość spalania średnia dobra dobra dobra 

Sprawność średnia średnia dobra średnia 

Źródło: HejftR., 1994. 

Przykład instalacji do spalania słomy ciętej pokazano na rysunku 3.7. Jest to scłiemat 
ciepłowni systemu REKA, w którym jest specjalna sieczkarnia do cięcia słomy. Ze względów 
praktycznych powinna być ona zlokalizowana między magazynem słomy a kotłownią, w od-
dzielnym pomieszczeniu poza halą kotłów. W duńskich kotłowniach i elektrociepłowniach 
słoma dostarczana jest w postaci dużych balotów, tzw. balotów Hesstona, 
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Rys. 3.7. Schemat kotłowni opalanej słomą ciętą firmy duńskiej REKA A/S: 1 — kocioł, 2 — ruszt, 3 — popielnik, 
4 — wentylator wyciągu, 5 — wentylator podmucliu, 6 — przenośniki śrubowe, 7 — komin, 

8 — magazyn słomy, 9 — sieczkarnia. Źródło: Tymiński, 1997. 

W celu optymalnego spalania słomy niezbędna jest temperatura w granicach 850-1 lOO^̂ C. 
Sprawność kotła ulega znacznemu zmniejszeniu, gdy jest spalana słoma mokra, ponieważ wystę-
pują trudności z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w komorze spalania. Słoma mokra 
może być przyczyną wielu problemów w przypadkach, gdy jest spalana w postaci słomy ciętej. 
Ciepłownie, które spalają całe baloty, nie mają zwykle kłopotów ze spalaniem słomy mokrej. 

Do spalania paliw zawierających dużo popiołu np. brykiety ze słomy skonstruowano komorę 
wstępną z chłodzeniem kotliny paleniska. Chłodzenie kotliny paleniska ma za zadanie zmniej-
szyć ilość szlaki, która może zablokować otwory paleniska, piec może również po 8-10 godzi-
nach pracy utracić wydajność cieplną. W takim wypadku stosuje się wstrzymanie transportu bry-
kietów na ruszt. 

Do spalania słomy skonstruowano w Polsce kocioł MODERATOR w wersjach o mocy od 
14 do 420 kW, co odpowiada powierzchniom ogrzewanym od 100 m do 1500 m (Ulotki infor-
macyjne Instytutu...). Również przy współpracy z duńską firmą SKELTEK w Polsce została uru-
chomiona produkcja kotłów RM 10 „EKOPAL" o wydajności 55 kW — odpowiedniej do ogrze-
wania domu o powierzchni 200 m^ w okresie zimowym i zapewniającej ciepłą wodę dla celów 
gospodarczych i sanitarnych przez cały rok (Ulotki informacyjne Instytutu... ). 

3.3.3. Piroliza i gazyfikacja 

Poza tradycyjnymi metodami uzyskiwania energii z biomasy w procesie spalania znane są 
jeszcze inne technologie znajdujące się w fazie badań (w Polsce) i instalacji demonstracyjnych 
w innych krajach europejskich. Do takich należy piroliza i gazyfikacja. 

Piroliza polega na termicznym rozkładzie organicznych składników odpadów bez dostępu 
powietrza. Rozkład i odgazowanie następuje w reaktorze ogrzewanym do 450-750'^C. Przykładowy 
schemat pirolizy przedstawia rysunek 3.8. 

Produktami pirolizy są: gazy cieplne, kondensaty wodne i oleiste oraz pozostałości stałe, za-
wierające węgiel. Celem pirolizy jest zmniejszenie objętości i masy odpadów organicznych przy 
jednoczesnym zmagazynowaniu ich wartości kalorycznej w produktach rynkowych, takich jak 
gaz i koks. Gaz z pirolizy składa się z pary wodnej, dwutlenku węgla, wodoru, metanu i wyższych 
węglowodorów alifatycznych oraz tzw. smoły wytlewnej. Ta ostatnia może zawierać dioksyny 
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i fiirany. Gaz wytlewny zawiera nieorganiczne związki szkodliwe, jak HCl, HF, H2S, HNC, itp 
Tak więc wymaga on dokładnego oczyszczenia. 

Rys. 3.8. Schemat przykładowy instalacji doświadczalnej do pirolizy odpadów drewnianych: 1 — rozdrobnione 
odpady, 2 — gaz odlotowy, 3 — piec po pirolizie, 5 — gaz grzewczy do ogrzewania pieca, 6 — gaz grzewczy do 
produkcji pary, 7 — surowy gaz pirolizowy, 8 — oczyszczanie gazu, 9 — palnik gazowy, 10 — doprowadzenie 

powietrza do spalania. Źródło: Goswani D. Yogi, 1986. 

Zakłady WUSP-MET w Pleszewie i Zakłady Maszynowe Hamecli w Hajnówce produkują 
uniwersalne zestawy energetyczne typu UZE o wydajności od 25 do 197 kW i mogą one ogrze-
wać powierzchnię od 180 do 1430 m". Zasada icłi działania oparta jest właśnie na pirolizie drew-
na (Ulotki informacyjne Instytutu...). 

Proces produkcji gazu generatorowego zwany gazyfikacją lub zgazowaniem polega na nie-
kompletnym spalaniu biomasy przy użyciu tlenu (powietrza) i pary wodnej. Proces ten przebiega 
w temperaturze około lOOÔ Ĉ, produktem zgazowania jest mieszanina gazów palnych, zawie-
rających CO, H2 oraz śladowe ilości metanu. Urządzenia, w których realizowany jest ten proces 
nazywamy gazogeneratorami. Gazogeneratory są klasyfikowane w zależności od sposobu wpro-
wadzenia tlenu (powietrza). Wyróżniamy trzy podstawowe typy gazogeneratorów: z nawiewem 
dohiym, górnym i bocznym. Wybór typu generatora zależy od paliwa, jego wilgotności, rozmiaru 
cząstek, zawartości popiołu, itp. Tabela 3.8. przedstawia zalety i wady wymienionych typów 
gazogeneratorów. 

TABELA 3.8. 

Zalety i wady różnych gazogeneratorów 

TYP ZALETY WADY 

Z dolnym nawiewem 

— mały spadek ciśnienia 
— dobra wydajność cieplna, możliwość 

uniknięcia tworzenia i zapiekania żużlu 

— duża wrażliwość na zawartość 
smoły i wilgotności paliwa 

— względnie długi czas rozruchu 
silnika wewnętrznego spalania 

z górnym nawiewem 

— przystosowanie wydajności urządzenia 
do obciążenia 

— mała wrażliwość na pył i zawartość 
smoły w paliwie 

— zbyt wysokie urządzenia 
— nieodpowiedni dla paliwa bardzo 

rozdrobnionego 

z bocznym nawiewem 
— małe rozmiary urządzenia 
— bardzo szybki czas reakcji na obciążenie 

— duża wrażliwość na tworzenie 
żużlu 

— wysoki spadek ciśnienia 

Źródło: Katalogi firm. 

Skład gazu generatorowego zależy nie tylko od biomasy z jakiej jest produkowany, ale rów-
nież od typu generatora. W tabeli 3.9. zestawiono skład gazu dla kilku wybranych paliw. 
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TABELA 3.9. 

Skład gazu produkowanego z różnych paliw 

P A f J W O TYP 
GENERATORA 

SKŁAD PROCENTOWY KALORY-
CZNOSC 
rMJ/m^l 

P A f J W O TYP 
GENERATORA CO H: CH4 CO2 N2 

KALORY-
CZNOSC 
rMJ/m^l 

Węgiel 
drzewny Górny nawiew 28-31 1-2 1-2 1-2 55-60 4,60-5,65 

Drewno 
0 wilgotności 

12 20% 
Górny nawiew 17-22 16-20 2-3 10-15 45-50 5,00-5,86 

Brykiety 
ze słomy 

zbóż 
Gómy nawiew 14 17 17-19 — 11-14 4,50 

Węgiel 
drzewny 

Dolny nawiew 30 19,7 — 3,6 46 5,98 

Źródło: Goswani D. Yogi, 1986. 

3.3.4. Pozyskiwanie paliw stałych z plantacji energetycznych 

Uprawy roślin do celów energetycznych oparte są na uszlachetnianych i wysoko wydajnych 
gatunkach wierzby i topoli. W Polsce głównie wierzba jest zalecana na ten cel, ponieważ może 
być również używana do oczyszczania ścieków. Przewidywana żywotność lasu wierzbowego 
wynosi 30 lat. Po trzecim roku uprawy wysokość wierzby sięga 8 m. Wierzbę w celach energe-
tycznych pozyskuje się co trzeci rok. Wierzbę ścina się zimą na przełomie grudnia i stycznia. 
W krajch zachodnich istnieją specjalne maszyny do ścinki wierzby. W Polsce praca ta może być 
wykonana przy użyciu piły łańcuchowej (pilarki spalinowej) (Internet 2). 

Metoda i sposób przetwarzania drewna wierzbowego zależą od sposobu końcowego użytko-
wania. Do opalania dużych ciepłowni mogą być używane wióry o wilgotności około 50% (wil-
gotność zbioru). W tym przypadku wierzba jest przetwarzana na materiał opałowy bezpośrednio 
na plantacji. W Szwecji istnieją prototypy maszyn do zbioru i rozdrabniania, zbudowane na bazie 
maszyn do zbioru trzciny cukrowej i kukurydzy. Jeżeli spalanie będzie odbywać się w małym 
piecu, wówczas potrzebne są suche wióry i małe kawałki drewna. Odroślą są wówczas ścinane 
w całości i zostawiane do schnięcia w stertach przez okres letni. Osiągają wówczas wilgotność 
poniżej 30% na kolejny sezon grzewczy. Wybór systemu zbioru ma decydujący wpływ na 
ekonomikę. 

Wierzba może być spalana w piecu zrębkowym lub innym przystosowanym do paliwa drew-
nianego w postaci wiórów lub pociętych większych kawałków. Z 10 ha uprawy wierzby ogrze-
wany może być budynek o powierzcłmi do 4000 m (takie systemy grzewcze mają zastosowanie 
np. w Danii). Z jednej tony wierzby w procesie spalania uzyskuje się około 0,9% popiołu, nato-
miast z 11 miału węglowego 13-25% popiołu. 

Plantacje roślin energetycznych wymagają specjalnych maszyn do zbioru i ewentualnego 
przetwarzania na plantacji (Internet 2). 
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3.3.5. Techniki produkcji paliw na bazie oleju rzepakowego 

Ogólnie proces otrzymywania olejów roślinnych poddanych przetwarzaniu na paliwo może 
składać się z następujących operacji technologicznych: 

— rozdrobnienie nasion; 
— tłoczenie oleju; 
— filtracja. 
W procesie wytwarzania paliwa z oleju rzepakowego można wyodrębnić następujące opera-

cje technologiczne: 
— estryfikacje oleju rzepakowego; 
— rozdzielenie produktów; 
— oddestylowanie metanolu (etanolu); 
— oczyszczenie estru. 
Proces wytworzenia estrów metylowych z olejów roślinnych (OR) oparty jest na reakcji prze-

estryfikowania OR metanolem (etanolem) w obecności katalizatora, w wyniku czego powstaje 
ester metylowy (etylowy) i gliceryna. Podstawowe dwa warianty technologii to realizacja proce-
su w warunkach bezciśnieniowych z katalizatorem alkalicznym oraz proces wysokociśnieniowy. 

Metoda ciśnieniowa otrzymywania estrów kwasów tłuszczowych jest prowadzona systemem 
ciągłym w temperaturze 240°C i pod ciśnieniem około 9 MPa. W tej metodzie surowy olej, meta-
nol i katalizator podaje się pompami do kolektora, następnie poprzez podgrzewacz do reaktora 
(rysunek 3.9.). 

TRANSESTRYFIKACJA ODDZIELENIE METANOLU 
OD GLICERYNY 

DESTYLACJA ESTRÓW 
METYLOWANYCH 

A i 

metanol 

O O O 
t 

Gliceryna Pozostałości 

A A 

Metan Olej Katalizator 

Rys. 3.9, Schemat wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą ciśnieniową. 
Źródło: Kotowski W., Petrach A., Lucke B., Tietze B., 1994. 

W metodzie tej jest wymagany znaczny nadmiar metanolu w stosunku do oleju. Mieszanina 
surowców i katalizatora przechodzi przez reaktor do rozdzielacza metanolowego, w którym na-
stępuje ich rozprężenie i oddzielenie metanolu od estrów i gliceryny. Metanol z góry rozdzielacza 
przechodzi do kolumny destylacyjnej, skąd jest zawracany ponownie do procesu. Estry i glicery-
na przechodzą do rozdzielacza glicerynowego, gdzie następuje ich rozdzielenie na dwie warstwy. 
Górną warstwę stanowią estry, a dolną gliceryna. Estiy są podawane przez podgrzewacz do ko-
lumny destylacyjnej odpadowej lub frakcjonującej. 
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Proces otrzymywania estrów tzw. metodą bezciśnieniową zachodzi pod ciśnieniem atmosfe-
rycznym w temperaturze 20-70°C w obecności katalizatora alkalicznego. Reakcja w tych warun-
kach może być prowadzona przy mniejszym nadmiarze metanolu niż w metodzie ciśnieniowej 
(rysunek 3.10.). 

Prowadzenie reakcji w temperaturze otoczenia (około lO^̂ C) wymaga stosowania kilkakrot-
nie większych ilości katalizatora niż w temperaturze 60-70°C. Zwiększenie dodatku katalizatora 
ma negatywne skutki między innymi w następnych etapach procesu, powodując trudniejszy roz-
dział produktów oraz większą ilość ścieków i odpadów. Ponadto wymaga stosowania surowca 
o niskiej zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w przeciwieństwie do procesu ciśnienio-
wego. Metoda bezciśnieniowa wymaga mniejszych nakładów inwestycyjnych w porównaniu 
z metodą ciśnieniową. Szybkość przebiegu reakcji i stopień przereagowania zależą od warunków 
prowadzonego procesu, to jest temperatury, ciśnienia, rodzaju i ilości katalizatora, stosunku 
molowego metanol: trójgliceryd i czasu reakcji. Istotnym problemem przy używaniu metanolu 
jest zachowanie warunków bezpieczeństwa, nie może on być odprowadzany do ścieków i najle-
piej jeżeli jest wtórnie wykorzystywany w zamkniętym obiegu technologicznym produkcji 
estrów (Kotowski, Petrach, Lucke, Tietze, 1994). 

Olej rzepakowy 

Rys. 3.10. Instalacja wytwarzania oleju napędowego z oleju rzepakowego metodą bezciśnieniową. 
Źródło: Kotowski W., Petrach A., Lucke B., Tietze B., 1994. 

Istnieją dwie opcje wykorzystania estryfikowanego oleju rzepakowego jako paliwa (Kotow-
^ ^ ^ 

ski W., Petrach A., Lucke B., Tietze B., 1994, Ślęzak Zb. i in., 1994). Jedna zakłada stosowanie 
czystego estru jako substytutu oleju napędowego, druga przewiduje mieszanie go z olejem napę-
dowym w różnych stosunkach. Stosowanie czystego paliwa spowoduje osiągnięcie największego 
efektu ekologicznego. 

W chwili obecnej w naszym kraju może być podjęta produkcja estryfikowanego oleju rzepa-
kowego w zakładach chemicznych posiadających tego rodzaju linie produkcyjne z dowolną tech-
nologią. Zdolność produkcyjna w istniejących zakładach szacowana jest na 30 tys. ton paliwa 
rocznie. Jednak z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego w tym wariancie organizacyjnym 
produkcja nie została rozpoczęta. Inny wariant organizacyjny zakłada budowę lokalnych agrora-
finerii o niewielkich zdolnościach wytwórczych (np. 100 ton paliwa rocznie). Pierwsza tego typu 
agrorafineria została wybudowana w Mochełku k. Bydgoszczy, a koordynatorem tego projektu 
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jest IBMER Warszawa. W agrorafinerii tej została wykorzystana polska teclmologia według 
rodzimycti patentów. Lokalizacja w pobliżu miejsca uprawy rzepaku oraz odbiór wytłoków rze-
pakowych przez rolników mogą przyczynić się do osiągnięcia opłacalności produkcji estryfiko-
wanego oleju rzepakowego. W tabeli 3.10. przedstawiono prognozę pozyskania biopaliwa 
z rzepaku. 

TABELA 3.10. 

Prognoza pozyskania biopaliwa z rzepaku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 2000 2010 2020 2030 

Średni plon rzepaku (t/ha) 2,04 2,1 2,3 2,5 2,5 

Nasiona rzepaku przeznaczone na biopaliwo (tys. ton) — 233 560 732 1240 

Produkcja biopaliwa (tys. ton) — 85 207 345 458 

Wartość energetyczna biopaliwa (MJ/kg) — 3,2 7,7 12,8 17 

Niezbędny areał do produkcji biopaliwa (tys. ha) 110 243 375 495 

Źródło: Tymiński, 1997. 

3.3.6. Techniki produkcji alkoholu jako dodatku do paliw 

Jednym z powszechnie już uznanych składników tzw. czystych paliw będących elementem 
,reformowanych paliw" są organiczne związki tlenu: alkohole i etery (Jarosz K., 1991). Dodane 
do benzyny zwiększają efektywność spalania, tj. obniżają stężenie CO w spalinach, a ich wyższe 
od większości składników węglowodorowych liczby oktanowe umożliwiają eliminację lub 
zmniejszenie udziału takich toksycznych składników paliw jak czteroetylek ołowiu i węglowo-
dory aromatyczne. 

Jakość paliwa z dodatkiem etanolu określa ustanowiona w 1992 roku norma polska 
PN-92/C-096025, która zezwala na wprowadzenie do paliwa 5% objętości etanolu, przy jedno-
czesnym nie przekroczeniu sumarycznej zawartości tlenu w paliwie na poziomie 2,8% wag. 
Oznacza to, że paliwo to może jeszcze zawierać ok. 5% eteru metylo-tert-butylowego (EMTB) 
(Polska norma...). Obowiązujący w Polsce 5% limit maksymalnej zawartości alkoholu etylowe-
go w benzynach, wspólny dla wszystkich rodzajów benzyn, wynika z potrzeby dostosowania te-
go paliwa do przestarzałych konstrukcji samochodowych, gdzie zastosowanie wyższych stę-
żeń alkoholu powodowałoby konieczność zmian parametrów regulacyjnych silnika. Limit ten 
mógłby być podwyższony szczególnie po 1995 r., gdy weszły nowe przepisy odnośnie zakazu re-
jestracji pojazdów bez katalizatora. Stosowanie benzyn z domieszką 10% objętości etanolu ak-
ceptują najpoważniejsze korporacje samochodowe świata (Odnawialne źródła energii.,. ,1998). 

Technologia otrzymywania odwodnionego alkoholu składa się z dwóch etapów: produkcji alko-
holu gorzelnianego o zawartości 97,2% objętości etanolu i odwodnienia etanolu (Najber Z., 1994). 

Produkcja alkoholu gorzelnianego zachodzi w kilku fazach, co przedstawiono na rysunku 3.11, 
W fazie wstępnej rośliny są przygotowywane w procesie mycia i rozdrabniania. Następnie w zale-

żności od rodzaju rośliny następują procesy ekstrakcji, hydrolizy lub fermentacji mikrobiologicznej 
z drożdżami lub bakteriami. Kolejnym etapem jest rozdzielenie alkoholu i pozostałości metodą destylacji. 
Otrzymany tą metodą alkohol tworzy z wodą mieszaninę izotropową o składzie 97,2% objętości metano-
lu i 2,8% objętości wody. Metodą zwykłej rektyfikacji nie można otrzymać 100% alkoholu etylowego, 
a tylko taki przewidziany jest jako dodatek do benzyn, ponieważ nie powoduje mętnienia i rozwarstwie-
nia benzyn. Teoretycznie można pod zmniejszonym ciśnieniem otrzymać spirytus odwodniony. 
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jednakże budowa aparatów pracujących pod próżnią oraz wytworzenie próżni jest bardzo kosztowne. 
Do odwadniania spirytusu można stosować wapno palone, gips i inne związki przyłączające wodę, jed-
nakże duże straty etanolu w trakcie regeneracji środków odwadniających nie nadają tym metodom zna-
czenia praktycznego. W ostatnich latach pojawiły się metody otrzymywania spiiytusu odwodnionego za 
pomocą sit molekularnych i błon półprzepuszczalnych, ale wysoki koszt sit i kłopoty z ich regeneracją 
powodują, że dotychczas są to metody doświadczalne. Najbardziej rozpowszechnione i najtańsze są me-
tody izotropowe polegające na dodaniu do układu składnika rozdzielczego tworzącego ze składnikami 
cieczy jeden lub kilka azeotropów. W praktyce do odwadniania spirytusu stosuje się benzen, benzynę 
wąskofrakcyjną zawierającą głównie n-heptan, cykolheksan. Instalacja do odwadniania spirytusu składa 
się z kolumny wzmacniającej i odwadniającej, rozdzielacza azeotropu oraz zespołu deflegmatorów, skra-
placzy i chłodnic. 

Faza 
wstępna 

1 
Fermentacja 

Czyszczenie 
i koncentracja 

± 

Rośliny o dużej 
zawartości cukru 

Rośliny o dużej 
zawartości skrobi 

Rośliny o dużej 
zawartości celulozy 

Przygotowanie, mycie, rozdrabnianie 

Ekstrakcja cukru Hydroliza, fermentacja, 
rozpuszczenie, zamiana na cukier 

Fermentacja (fermentacja mikrobiologiczna 
z drożdżami lub bakteriami) 

Destylacja (separacja alkoholu) 

Etanol Pozostałości 

Przetwarzanie 
odpadów 

f 

Rys. 3.11. Schemat produkcji alkoholu. Źródło; Tymiński, 1997. 

Do 1992 roku jedynym producentem spirytusu odwodnionego były Zakłady Przemysłu Spi-
rytusowego w Kutnie (Najber Z., 1994). W wyniku działań podjętych przez kierownictwa 
Zakładów Spirytusowych we Wrocławiu i w Goświnowicach w latach 1992-1993 we współpra-
cy z Zakładami w Kutnie uruchomiono produkcję spirytusu odwodnionego w tych zakładach do 
potrzeb paliwowych. Obecnie te trzy zakłady sąw stanie wyprodukować około 35 min 1 spirytusu 
odwodnionego rocznie, a po modernizacji i przystosowaniu instalacji w kolejnych zakładach, ta-
kich jak Wrocław, Poznań, Starogard, ilość ta mogłaby osiągnąć kilkadziesiąt milionów litrów. 
Polski przemysł spirytusowy dysponujący nie wykorzystanymi mocami produkcyjnymi w rekty-
fikacjach może w krótkim czasie, po niezbędnych przeróbkach podjąć się wytwarzania takich ilo-
ści spirytusu odwodnionego, które zaspokoiłyby w pełni potrzeby przemysłu rafineryjnego, pro-
dukującego benzyny silnikowe. 
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Zakłady wytwarzające spirytus odwodniony stosowany do benzyn silnikowych mogą odwad-
niać spirytusy surowe otrzymywane w gorzelniacłi rolniczycłi z różnycłi surowców: melasy, nie-
konsumpcyjnych zbóż, ziemniaków oraz innycti niepełnowartościowych surowców. Dużym za-
pleczem surowcowym dla tych gorzelni mogą być uprawy na ziemiach ekologicznie skażonych. 
Ponadto do odwadniania można wykorzystać spirytus porektyfikacyjny (produkt uboczny przy 
produkcji rektyfikatu), spirytusy odpadowe oraz zlewki z konfiskat (Tymiński J.,1997). 

Aktualnie około 80% spirytusu surowego otrzymywanego jest z ziemniaków. Gorzelnictwo 
rolnicze charakteryzuje duża elastyczność produkcji, dzięki czemu jej zwielokrotnienie dokony-
wane może być bez zmian strukturalnych i większych inwestycji, np. przez wprowadzenie zmian 
organizacyjnych (praca trój zmianowa). 

Eksploatacja nowoczesnych silników po roku 2000 umożliwi zapewne zwiększenie do 10% do-
datku alkoholu etylowego do benzyn. W tym wypadku konieczne będzie podjęcie działań w dwóch 
kierunkach: 

— zwiększenia mocy produkcyjnych przy produkcji spirytusu surowego; 
— wybudowanie nowych linii do odwadniania spirytusu. 
Najpoważniejszym ilościowo odbiorcą produktów naftowych jest transport i motoryzacja 

(tabela 3.11.). Podstawowym paliwem dla wymienionych w tej tabeli samochodów i ciągników jest 
Denzyna i olej napędowy, będące produktami ropy naftowej. W strukturze produktów naftowych 
w kraju 75% stanowią paliwa silnikowe. Częściowymi substytutami tych paliw może być etanol 
w silnikach benzynowych i metyloester oleju rzepakowego do silników wysokoprężnych. 

TABELA 3.11. 

Stan samochodów i ciągników na koniec roku (tys. szt.) oraz zużycie paliw płynnycli (PJ) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1990 199S 2000 2005 2010 2020 2030 
Samochody osobowe 5260 7570 9460 11530 13510 17380 20910 

Zużycie paliwa 130,7 228,0 280,9 340,1 398,5 437,9 436,5 

Samochody ciążarowe 1040 1310 1530 1710 1810 1950 1960 

Zużycie paliwa 114,9 103,6 136,1 154,8 174,3 194,3 197,7 

Ciągniki w rolnictwie 1185 1310 1385 1505 1505 1205 1205 
Zużycie paliwa 54,5 61,6 66,5 73,7 75,2 72,3 80,7 

Źródło: Tymiński, 1997. 

Natomiast tabela 3.12. przedstawia prognozę zapotrzebowania na benzynę silnikową z dodat-
kiem etanolu. 

TABELA 3.12 

Prognoza zapotrzebowania na benzyną silnikową z etanolem 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 2000 2010 2020 2030 
Benzyny silnikowe (tys. ton) 4800 6000 7500 8800 10000 

% benzyn z etanolem 15 30 60 70 80 
Ilość benzyn z etanolem (tys. ton) 720 1800 4500 6160 8000 

Dodatek etanolu (tys. ton) 36 90 225 308 100 
Wartość energetyczna etanolu (PJ) 0,972 2,43 6,075 8,316 10,80 

w tym przez odbiorców na wsi (PJ) 0,3 1,4 3,0 4.2 5,9 

Źródło: Tymiński, 1997. 
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3.4. Efekty ekologiczne wykorzystania biomasy 

Oddziaływanie na środowisko przetwarzania biomasy wiąże si^ z zastosowaną techniką. 
Może to być bezpośrednie spalenie (drewno, słoma, odpadki produkcji rolniczej, itp.) lub spale-
nie po przetworzeniu np. olej rzepakowy, słonecznikowy, gaz drzewny, alkołiol etylowy lub me-
tylowy. Paliwa te mogą też być wykorzystywane jako dodatki do paliw płynnych służących do 
napędu silników spalinowych. Innym kierunkiem przetwarzania jest fermentacja biomasy i wy-
korzystanie biogazu do spalania (ogrzewania) lub do napędu agregatów prądotwórczych (wytwa-
rzanie energii elektrycznej). Każda z tych technik wykorzystania inaczej oddziałuje na środowi-
sko. W procesach spalania biomasy istotne jest zastosowanie nowoczesnych urządzeń tj. specjal-
nych kotłów, które zapewniają bezpieczne dla środowiska spalanie drewna lub słomy. Sprawność 
takich urządzeń jest bardzo wysoka i sięga 90%, natomiast spalanie w tradycyjnych urządzeniach 
nieprzystosowanych do tego celu daje sprawność rzędu 40%. Wiąże się to z oddziaływaniem na 
środowisko, bowiem biomasa spalana w niewłaściwy sposób jest szkodliwa dla środowiska. 

W Polsce są produkowane i dostępne z zagranicy kotły do spalania drewna o mocy od kilku kW 
do 3 MW. W ciągu dwóch lat wyprodukowano w Polsce 7000 kotłów o mocy od 20 do 600 kW 
o łącznej mocy ok. 560 MW. Obecnie pracuje w Polsce 19 000 kotłów opalanych drewnem (Lewan-
dowski, 2001). Dotychczas wyprodukowane w Polsce kotły na biomasę pozwalają na ograniczenie 
emisji związków siarki do atmosfery w ilości 6x10^ kg/a. Przykładem wykorzystania drewna do 
produkcji energii cieplnej są instalacje uruchomione w Nadleśnictwie Kliniska k. Szczecina, gdzie 
ogrzewane jest 13 budynków Osiedla Leśnego o powierzchni 7800 m l Uruchomiono kotłownię 
o mocy 120 kW opalaną zrębkami. Oszczędności w stosunku do ogrzewania węglem tylko w jed-
nym sezonie grzewczym wyniosły ponad 36 000 zł, a korzyści ekologiczne to wyeliminowanie 
150 ton węgla rocznie. Planuje się w ramach dofinansowania z funduszu PHARE budowę w różnych 
miejscach kotłowni o łącznej mocy 23 MW i rocznym zużyciu drewna 26 000 ton, co będzie równo-
ważnikiem 14 000 ton węgla kamiennego. Efektem ekologicznym będzie natomiast ograniczenie 
emisji związków siarki o 200 ton rocznie. Głównym użytkownikiem drewna odpadowego (w 90%) 
jest przemysł drzewny (Lewandowski, 2001). Poza tym jak się szacuje ok. 2 600 000 m^ drewna spa-
la ludność wiejska, co stanowi ok. 1/3 zasobów krajowych (Chwieduk, 1999). 

Polskie ciepłownie opalane słomą to np. (Lewandowski, 2001): 
— Kotłownia w Zielonkach (woj. Elbląskie) o mocy 2 x 0,5 MW, ogrzewa 450 mieszkań 

o powierzchni 7600 m . Spalenie 500 ton słomy rocznie zastąpiło 420 ton węgla. 
— Kotłownia w Grabowcu k. Zamościa o mocy 2 x 0,4 MW. 
Z obliczeń wykonanych przez specjalistów z Instytutu Ekonomii Rolnej UMCS w Lublinie 

wynika, że spalenie 100 kg słomy w odpowiedniej konstrukcji piecu wiąże się z emisją tylko 
0,152 kg/dobę SO2, podczas gdy piec węglowy wysyła do środowiska 4,104 kg/dobę. W przypad-
ku NOx wynosi to odpowiednio 0,083 i 0,210 kg/dobę a w przypadku CO2 0,242 i 11,544 kg/do-
bę, popiołu 0,312 i 2,141 kg/dobę. 

W pracach wykonanych w IGSMiE PAN w Krakowie dokonano porównania emisji z dwóch 
kotłów opalanych węglem i trocinami o produkcji rocznej energii cieplnej 162 GJ. Jak wskazują 
obliczenia do atmosfery wyemituje się następujące ilości substancji szkodliwych wyrażone w kg 
(Gawrońska, 1997): 

— dla węgla kamiennego: 
CO — 16 200 
NOx — 56,7 
SO2 — 121,5 
Pyły —8,1 
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— dla trocin i odpadów drzewnych: 
CO —O 
NOx — 25,9 kg 
SO2 —O 
Pyły — 32,4 kg 
Widzimy znaczne obniżenie zanieczyszczeń w przypadku zużycia trocin i drewna, do zera dla 

CO i SO2 i prawie 2-krotnie dla NOx, natomiast podwyższenie o ok. 4 razy emisji pyłów. 
Podobne efekty ekologiczne można uzyskać przy spalaniu ęłomy. Dokonując porównania 

dwócti kotłów o produkcji energii cieplnej 1036,8 GJ dla słomy i węgla, uzyskano następujące 
ilości emisji w kg (Gawrońska, 1997): . 

— dla węgla kamiennego: 
CO - 103 680 
NO, - 362,9 
SO. 777,6 
Pyły- 51,8 
— dla słomy: 
CO 0 
N O , - 165,9 
SO. 72,6 
Pyły- 207,4 
Pokazany bilans jest zatem korzystniejszy dla kotłów na słomę. 
Istotny element ekologiczny o zasięgu lokalnym można uzyskać również poprzez odgazowa-

nie istniejących wysypisk odpadów komunalnycłi, czy też odgazowania osadów z oczyszczalni 
ścieków komunalnych. Te techniki pozyskiwania energii chronią środowisko przed zanieczysz-
czeniami, a także umożliwiają pozyskanie lokalnie znaczących ilości energii w postaci gazu wy-
sypiskowego, który jest spalany w kotłach c.o. łub napędza generatory prądotwórcze np. na 
Składowisku Odpadów Komunalnych w Baryczy. Zagadnienie to przedstawiono szerzej w dal-
szej części niniejszej publikacji. 

Problematyka rekultywacji wysypisk odpadów komunalnych w Polsce nabiera obecnie roz-
machu i słusznego zainteresowania zarówno władz lokalnych jak i MOŚZNiL. Jest to konse-
kwencją wielu czynników m.in.: 

— wzrastającej z roku na rok ilości odpadów i potrzebą budowy nowych wysypisk; 
— istnieniem tzw. „dzikich wysypisk", które stanowią zagrożenie dla środowiska — nie po-

siadają bowiem żadnych zabezpieczeń ekologicznych; 
— emisją szkodliwych dla środowiska substancji (gazu do atmosfery, odcieków do wód 

i gruntu). 
Powyższe czynniki wpływają na szybsze podejmowanie decyzji przez lokalne władze w kie-

mnku rekultywacji i odgazowania istniejących wysypisk, ich ekologicznego zabezpieczenia, 
projektowania nowych wysypisk przy zastosowaniu najnowszych światowych technologii. 

Efekty ekologiczne wykorzystania biogazu z wysypisk są oczywiste (szerzej na ten temat 
w rozdziale 11). Bowiem jeśli wysypisko nie jest odgazowywane, biogaz przedostaje się do 
atmosfery, a jego podstawowy składnik metan powoduje powstawanie tzw. efektu cieplarnia-
nego. Poza tym biogaz zbiera się w nadmiernych ilościach w górnych warstwach składowiska, 
a wchodzący w jego skład metan powoduje zamieranie systemu korzeniowego roślin, stwarzając 
również niebezpieczeństwo wybuchu. 

Biomasa jest więc bardzo atrakcyjnym paliwem spełniającym wymagania ocłirony środowi-
ska. Z uwagi na małą zawartość azotu w paliwie wpływa na ograniczenie emisji NOx. Niska 
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zawartość siarki, zwłaszcza w słomie ma ogromne znaczenie, bowiem w czasie spalania słomy 
emisja związków siarki w gazach spalinowycłi jest ok. 10-krotnie mniejsza niż przy spalaniu wę-
gla kamiennego średniej klasy. Zużycie biomasy w ogólnym bilansie nie powoduje wydzielania 
CO2, bowiem zakłada się, że w krótkim okresie następuje asymilacja wydzielanego CO2 w proce-
sie spalania przez rośliny i ponowny wzrost zasobów biomasy, np. spalenie 1 tony drewna prowa-
dzi do zmniejszenia emisji CO2 o 1,6 tony w porównaniu ze spalaniem węgla, lub o 1,3 tony 
— w porównaniu do oleju opałowego. 



4. ZRODŁA ENERGII BIOGAZU 

Jak już wspomniano w rozdziale 3, biogaz jest produktem fermentacji. Fermentację, czyli 
złożone procesy biochemiczne, wywołują bakterie różnych gatunków, przy czym najistotniejsza 
jest w tym przypadku fermentacja metanowa zachodząca w środowisku beztlenowym. Produk-
tem fermentacji, jaka odbywa się w każdym miejscu składowania odpadów organicznych po-
chodzących z produkcji rolniczej, hodowlanej i przetwórstwa rolniczego, a także organicznych 
odpadów komunalnych są: biogaz, którego głównym składnikiem jest metan, oraz masa pofer-
mentacyjna stanowiąca doskonały nawóz. 

Skład biogazu jest następujący (Tietze B., 1996): 
— metan: 50-70%; 
— dwutlenek węgła: 35-40%; 
— siarkowodór: 0,5-0,6%; 
— tlenek węgla: 0,3-0,4%; 
— azot: 2,8-3,5%. 
Wartość opałowa biogazu wynosi 20-23 MJ/m^ 
Szybkość rozkładu, wydatek i skład gazu, a tym samym jego użyteczność zależą od wielu 

czynników m.in. od rodzaju surowców poddawanych fermentacji, stopnia ich przefermentowa-
nia, a także temperatury, w jakiej proces przebiega. 

W Polsce już w latach dwudziestych pozyskiwano biogaz w miejskich oczyszczalniach ście-
ków. W latach pięćdziesiątych w IBMER (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa) zaprojektowano pierwszą instalacje biogazową do przerobu odchodów zwierzęcych. 
Szersze wdrażanie instalacji do pozyskiwania biogazu nastąpiło pod koniec lat siedemdzie-
siątych. Z reguły były to instalacje doświadczalne. Obecnie biogaz pozyskuje się z odchodów 
zwierzęcych, wysypisk śmieci i z miejskich oczyszczalni ścieków. 

4.1. Gospodarka rolna 

Fermentacja metanowa odpadów pochodzących z produkcji rolniczej, zwłaszcza zwierzęcej 
oraz przetwórstwa (rolno-spożywczego) powoduje że: 
1. jednym z produktów fermentacji jest biogaz o wartości opałowej około 23 MJ/m^; 
2. pozostałym produktem beztlenowego procesu jest przefermentowana gnojowica mająca lep-

sze własności nawozowe i sorpcyjne niż surowa, gdyż: 
— w czasie fermentacji nie obserwuje się strat cennego azotu jedynie redukcje do azotu 

amonowego, bardziej przyswajalnego dla roślin; 
— pH wzrasta z 7 do 8; 
— zmniejsza się zawartość substancji organicznych o 30-50%, co powoduje zmniejszenie 

proporcji węgla do azotu, jest to bardziej korzystne przy wylewaniu przefermentowanej 
gnojowicy na pola, gdzie występują resztki pożniwne lub pastwiskowe; 

— fosfor i potas występują również w postaci łatwiej przyswajalnej dla roślin; 
— nasiona roślin tracą siłę kiełkowania; 
— przefermentowana gnojowica ma mniej odrażający zapach i korzystniejszą konsystencję — 

łatwiej się odwadnia; 
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3. gnojowica przefermentowana zmniejsza zagrożenie sanitarne przylegających pól i okolic 
mieszkalnych, gdyż: 
— redukuje się do minimum ilość bakterii chorobotwórczych; 
— unika się przeciążenia gleby, wód i roślinności ciałami szkodliwymi, które w procesie fer-

mentacji ulegają rozłożeniu na związki proste wykorzystane w kompleksie sorpcyjnym 
gleby; 

— obserwuje się zmniejszenie objętości gnojowicy, co ułatwia jej zagospodarowanie. 
Surowcem, który w produkcji biogazu ma największe znaczenie w polskich biogazowniach 

rolniczych, są odchody zwierzęce. Ilości biogazu, jakie można uzyskać z odchodów zwierzęcych, 
przedstawia tabela 4.1. 

TABELA 4.1. 
Produkcja biogazu z odchodów zwierzęcych 

ODCHODY 
PRODUKCJA BIOGAZU 

ODCHODY 
z 1 kg suchej masy fm^/kg] od 1 sztuki [m^/dobei 

Bydło mleczne 0,2 uoo 
Bydło opasowe 0,2 0,35 

Cielęta 0,2 0,15 

Maciory z przychówkiem 0,4 1,3 
Tuczni lei 0,3 0,12-0,28 

Kury 0,29 0,01 
1 Trzoda chlewna 0,4-0,7 0,36 

Drób 0,4-0,7 0,01 

Źródło: SteppaM., 1992. 

Literatura podaje, że od jednej krowy trzymanej cały rok w oborze można uzyskać około 12 ton 
odchodów rocznie, a od jednej owcy 0,5-0,8 ton. Ilość gnojówki stanowi około 15% wydajności 
obomika (Mazur T., 1991). 

Według badań Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektiyfikacji Rolnictwa w Warszawie 
minimalna obsada zwierząt dla funkcjonowania instalacji biogazu wynosi 20 SD (SD = sztuka duża 
— 500 kg), co odpowiada 20 szt. bydła lub 100 szt. trzody chlewnej. Z takiej obsady można pozy-
skać 30-36 m^ biogazu na dobę w zależności od gatunku zwierząt. Jednak największe możliwości 
pozyskania biogazu mają gospodarstwa rolne, w których rocznie powstaje ok. 38 min m^ gnojowicy 

o 

i 51 min ton obomika. Przyjmując jednostkową masę obomika równą 0,6 t/m , pozyskana roczna 
ilość obomika wynosi 85 min m .̂ Jak wykazały badania doświadczalnych biogazowni eksploatowa-
nych w rolnictwie, z 1 m^ obomika otrzymuje się 30 m biogazu o wartości opałowej około 23 
MJ/m . Wspomniany IBMER jest jednostką najbardziej zaawansowaną w badaniach nad pozyska-
niem biogazu z odchodów zwierzęcych i w pracach projektowych w kompleksowym pozyskaniu 
i wykorzystaniu biogazu w gospodarstwach rolnych. W Instytucie tym zostały opracowane projekty 
instalacji różnej wielkości: 

— biogazownie z komorą fermentacyjną (stalową) o pojemności 25 mM2x 
25 m^ przezna-

czone dla gospodarstw o obsadzie 20-60 SD, odpowiednio do wielkości komory; 
— biogazownia z komorą fermentacyjną żelbetonową o pojemności 50 m^ przeznaczone dla 

gospodarstw o obsadzie 40 do 60 SD; 
— biogazownie z komorą fermentacyjną żelbetonową o pojemności 100 m^ i jej wielokrot-

ności; przeznaczone dla gospodarstw o obsadzie 100 do 600 SD, odpowiednio do wielko-
ści komory; 
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— biogazownia z poziomą komorą fermentacyjną stalową o pojemności 200 m i jej wielo-
krotności; przeznaczona dla gęstej gnojowicy. 

Podstawowymi elementami biogazowni są: komora fermentacyjna, zbiornik biogazu, instala-
cja zasilająca komorę fermentacyjną, instalacja grzewcza oraz instalacja gazowa łącznie 
z odsiarczalnikami. 

Poniżej, na rysunku 4.1. przedstawiono schemat rolniczej instalacji biogazowej z komorą 
fermentacyjną o pojemności 25 m . 

^ o odbiorników 
gazowych 

Rys. 4.1. Schemat instalacji biogazowej z komorą fermentacyjną o pojemności 25 m .̂ Źródło: Steppa M., 1992. 

Gnojowica z budynku inwentarskiego (1) spływa grawitacyjnie kanałem (2) do zbiornika 
gnojowicy świeżej (3). W zbiorniku tym gnojowica jest mieszana przez pompę (4), a następnie 
transportowana przewodem (15) do komory fermentacyjnej (24). Komora fermentacyjna zasila-
na jest raz dziennie dobową produkcją gnojowicy. Proces fermentacji w komorze przebiega 
w sposób ciągły, przy cyklicznym zasilaniu partiami świeżej gnojowicy. Wyposażenie komory 
w rurociąg przelewowy (14) zapewnia doprowadzenie do zbiornika 1 gnojowicy przefermento-
wanej (5) takiej samej ilości gnojowicy przefermentowanej, jaka została dolana. Trzy razy 
w ciągu doby zawartość komory jest mieszana mieszadłem (22), Każdorazowo mieszanie trwa 
10 minut. Mieszadło zasysa gnojowicę z dolnej części komory poprzez rurę osłonową i na-
grzewnicę i transportuje ją do części górnej zbiornika, powodując w ten sposób jej wymieszanie. 
Rurociąg spustowy (7) umożliwia opróżnienie komory fermentacyjnej przez odprowadzenie 
gnojowicy do zbiornika gnojowicy przefermentowanej I (5). Ze zbiornika tego nadmiar gnojo-
wicy, po uprzednim wymieszaniu, może być transportowany ciśnieniowo rurociągiem (8) do 
zbiornika gnojowicy przefermentowanej II (9). Zarówno mieszanie, jak i transport, zapewnia 
zastosowanie drugiej pompy do gnojowicy (6). Obie pompy dają możliwość odprowadzenia 
gnojowicy, poprzez zawór trójdrożny, do wozu asenizacyjnego. Gaz z komory odprowadzany 
jest rurociągiem (16). Zabezpieczenie instalacji gazowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 
stanowi bezpiecznik cieczowy (18), odprowadzający nadmiar gazu do atmosfery. Bezpiecznik 
uniemożliwia dostanie się powietrza do sieci, a jego konstrukcja pozwala na regulowanie 
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ciśnienia gazu. Przed cofnięciem się płomienia instalacja jest zabezpieczona dzięki zastosowa-
nym przerywaczom płomienia (19). Do oczyszczania gazu zastosowano odwadniacz (10) i od-
siarczalniki (11). Proces odsiarczania polega na przepuszczaniu gazu przez masę odsiarczającą, 
pokrywającą półki odsiarczalnika. Głównym składnikiem masy jest ruda darniowa. Licznik ga-
zowy umożliwia kontrolę ilości wyprodukowanego gazu. Gaz magazynowany jest w zbiorniku 
stalowym dzwonowym (21). Ze zbiornika kierowany jest do przyborów w domu mieszkalnym 
i do kotła (17). Kocioł pracuje w dwóch systemach: na energię elektryczną, włączoną przy roz-
ruchu i w przypadku awarii oraz na biogaz. Rury centralnego ogrzewania doprowadzają wodę 
z kotła do nagrzewnicy (23). Płaszcz wody zwilżany przez gnojowicę, dostarcza jej masie ener-
gię potrzebną do utrzymania temperatury 35®C w komorze fermentacyjnej. Przefermentowana 
masa gnojowicy znajdzie zastosowanie w gospodarstwie, jako nawóz. W wyniku fermentacji 
metanowej gnojowicy w przedstawionej biogazowni wyprodukowany może być biogaz o war-
tości opałowej 20-26 MJ/m i ilości około 25 m dziennie (Głaszczka i inni, 1992). Biogaz 
oczyszczony jest wykorzystywany w sposób następujący: 

— około 8 m^ jest zużyte do podgrzewania komór fermentacyjnych; 
— około 17 m^ jest zużyte do przygotowania pasz dla zwierząt i celów bytowych w gospo-

darstwie domowym. 
Schemat koncepcyjny technologii z komorą fermentacyjną o pojemności 100 m^ przedsta-

wiono na rysunku 4.2. Gnojowica z budynku inwentarskiego spływa grawitacyjnie kanałem do 
zbiornika wstępnego. W zbiorniku tym gnojowica jest mieszana za pomocą pompy wirowej, 
a następnie transportowana przewodem do komory fermentacyjnej. Pompa za pomocą trójdro-
żnego zaworu umożliwia załadowywanie gnojowicy na wozy asenizacyjne w celu rolniczego jej 
zagospodarowania. 
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Rys. 4.2. Schemat biogazowni z kompostownią: I — chlewnia, 2 — rurociąg gnojowicowy bezpośredniego zasilania 
z budynku, 3 — zbiornik wstępny, 4 — rurociąg zasilający, 5 — zbiornik gnojowicy przefermentowanej, 

6 — rurociąg spustowy, 7 — komora fermentacyjna, 8 — przerywacz płomienia, 9 — odsiarczalnik, 
10 — odwadniacz, 11 — gazomierz, 12 — przelew, 13 — rurociąg zasilający, 14 — rurociąg gazowy, 

15 — piecC.O., 16 — bezpiecznik, 17 — przerywacz płomienia, 18 — zbiornik gazu, 19 — nagrzewnica, 
20 — rurociągi mieszające, 21— komory gnojowe, 22 — płyta kompostowa, 23 — wentylator; 

24 — ciągnik z ładowaczem czołowym + rozrzutnik obornika. Źródło: Tymiński, 1997. 
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Komora fermentacyjna zasilanajest raz dziennie dobową produkcją gnojowicy. Wyposażenie 
komory w rurociąg przeiewowy zapewnia odprowadzenie do zbiornika magazynującego takiej 
samej ilości gnojowicy przefermentowanej, jaką została zasilona komora fermentacyjna. Przewi-
duje się 3-krotne mieszanie zawartości komory fermentacyjnej w ciągu doby, układem typu mie-
szania hydraulicznego. Każdorazowo mieszanie będzie trwało około 10 minut. Pompa układu 
mieszania za pomocą rurociągu zasysa gnojowicę z dolnej części komory i tłoczy do jej górnej 
części. W celu niedopuszczenia do gromadzenia się osadów na dnie komory istnieje możliwość 
przetłaczania icłi do górnej części komory, powodując w ten sposób intensywne wymieszanie. 
Rurociąg spustowy umożliwia opróżnianie komory fermentacyjnej przez odprowadzenie jej za-
wartości do zbiornika magazynującego gnojowicę przefermentowaną. Gaz z komory odprowa-
dzony jest rurociągiem. Do zabezpieczenia instalacji gazowej przed nadmiernym wzrostem ciś-
nienia służy bezpiecznik cieczowy odprowadzający nadmiar gazu do atmosfery. Przed cofnię-
ciem się płomienia, instalacja wyposażona jest w przerywacze płomienia (Tymiński J., 1997). 

Do oczyszczania gazu zastosowano dwa odsiarczalniki pracujące szeregowo oraz odwad-
niacz. Proces odsiarczania będzie polegał na przepuszczeniu gazu przez masę odsiarczającą, 
umieszczoną na półkach odsiarczalników. Głównym składnikiem masy odsiarczającej jest ruda 
darniowa. Licznik gazu umożliwia kontrolę produkcji gazu. Gaz magazynowany jest w zbiorniku 
dzwonowym. Ciśnienie gazu wymagane do prawidłowej pracy przyborów wynosi 150-200 mm 
H2O. Gaz ze zbiornika skierowany jest do kotła wodnego, którego praca jest zautomatyzowana. 
Kocioł przystosowany jest do wykorzystania dwóch źródeł energii: elektrycznej włączonej przy 
rozruchu i w wypadku awarii biogazowni oraz biogazu. 

Ciepła woda doprowadzana jest z kotła rurami stalowymi do nagrzewnicy komory. Ma ona za 
zadanie doprowadzić temperaturę gnojowicy do około 35°C i utrzymać w czasie procesu fermen-
tacji. Stałą temperaturę gnojowicy w komorze zapewnia regulator temperatury (termostat). Pozo-
stała część gazu będzie zużyta w przyborach gazowych gospodarstwa. 

W celu maksymalnego ograniczenia oddziaływania odchodów zwierzęcych na środowisko opraco-
wano w IBMER i wdrożono technologie produkcji kompostu z gnojowicy przefermentowanej. 

Technologia produkcji kompostu z gnojowicy polega na mieszaniu przefermentowanej gno-
jowicy w dwóch komorach gnojowych z dodatkami organicznymi, takimi jak pocięta słoma, torf, 
trociny i kora. Okres magazynowania (przechowywania) tej mieszaniny trwa około 3 miesięcy. 
W wyniku fermentacji tej mieszaniny w komorach gnojowych powstaje masa z rozłożonymi czę-
ściami organicznymi. Po tym okresie masa ta zostaje przeładowana z jednoczesnym rozdrobnie-
niem na płytę kompostową. Na płycie tej następuje napowietrzanie kompostu w czasie około 
1 miesiąca, w wyniku czego wywołana zostaje fermentacja tlenowa (50-60°C). Masa komposto-
wa jest po tym okresie przydatna do dalszej obróbki, która polega na mieszaniu z dodatkami mi-
neralnymi, rozdrobnieniu i pakowaniu w pojemniki 5, 10 lub 50 I. 

Koncepcja technologii produkcji biogazu w komorze poziomej jest przedstawiona na rysun-
ku 4.3. Gnojowica z chlewni spływa grawitacyjnie kanałami do zbiornika na gnojowicę, który 
spełnia funkcję zbiornika wstępnego biogazowni. W zbiorniku tym gnojowica mieszana jest za 
pomocą pompy do gnojowicy, a następnie przepompowywana w odpowiednich dawkach (każdo-
razowo po 1 m^) rurociągiem zadawania, poprzez wymienniki ciepła, do komory fermentacyjnej. 
Przyjęto dawkę wsadu 10 mVdobę. Mieszanie i zadawanie gnojowicy sterowane jest automatycz-
nie (Internet 2). 

Przykładowa biogazownia o pojemności 50 m^ opracowana przez IBMER istnieje w Tworo-
gu (Romaniuk W., 1994). Badania które tam przeprowadzono w 1993 roku w okresie maj-listo-
pad dały następujące wyniki. W okresie letnim produkowano 60-75 m^ biogazu dziennie przy 
temperaturze fermentacji 30--32°C. W okresie jesiennym produkowano dziennie 70-82 m^ 
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biogazu przy temperaturze fermentacji 32-35°C, stosując podgrzewanie elektryczne 3 x 2 kW 
przez 10 godzin nocnych w ciągu doby. Cała produkcja biogazu kierowana była do ogrzewania 
chlewni z małymi prosiętami. Roczne pozyskanie biogazu wyniosło 25 550 m^, co odpowiada 
153 300 kWh energii. 

kolektor lub 
zbiornik wstępny 

biogazownia biogazownia 

zbiornik z 
przefermentowaną 

gnojowicą 

wytwornica pary 
do przygotowania 

kkrny 

komora komora 
gnojowa gnojowa 

1 ' 1 

Rys, 4.3. Schemat obróbki gnojowicy na kompost. Źródło: Internet 2. 

W krajach zachodnich przywiązuje się dużą wagę do utylizacji gnojowicy i produkcji bioga-
zu, stosując fermentacje metanową. Do przodujących krajów zaliczyć trzeba Danię, Niemcy, An-
glię, Belgię i Szwajcarię. Na przykład w Danii eksploatowane sąbiogazownie dla grup kilku do 
kilkudziesięciu farm hodowlanych, o wsadzie dobowym 4-7 ton biomasy z pojedynczej farmy, 
w których pozyskuje się 30-50 m^ biogazu na tonę wsadu biomasy. Przykładem takiej instalacji 
jest biogazownia w miejscowości Lintrup (Bartmański M,, 1996). Przetwarza ona obornik z 62 
farm (300 ton obornika dziennie) oraz dodatkowo odpady z przemysłu spożywczego (50 ton 
dziennie) i ścieki komunalne (10 ton dziennie). Posiada ona trzy zbiorniki fermentacyjne o po-

o ^ 

jemności 2400 m każdy. Dzienna produkcja biogazu wynosi 12 tys. m . Biogaz wykorzystywa-
ny jest do produkcji energii cieplnej (40 MWh/dobę) i energii elektrycznej (25 MWłi/dobę). Przy 
biogazowniach zbiorowych istotna jest koncentracja dostawców surowców, tak by odległość 
tych dostawców od biogazowni nie była zbyt duża, gdyż transport podraża koszty pozyskiwania 
biogazu. W USA przyjmuje się, że ekonomiczna odległość dostawców od biogazowni nie powin-
na być większa niż 16 km (Cebula J., 1996). 

Najczęstszym wykorzystaniem biogazu pozyskiwanego z biogazowni rohiczych jest jego spala-
nie dla otrzymania energii cieplnej. Przy większych ilościach biogazu możliwa jest skojarzona 
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produkcja energii elektrycznej przez generator napędzany silnikiem zasilanym biogazem i energii 
cieplnej jako energii odpadowej z chłodzenia silnika. Wykorzystanie biogazu do spalania eliminuje 
spalanie innych paliw, w tym węgla kamiennego, a tym samym zmniejsza emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery. 

4.2. Ścieki komunalne 

W Polsce po raz pierwszy technologię pozyskiwania biogazu zastosowano w 1928 roku 
w oczyszczalni ścieków w Poznaniu. Wykorzystanie ścieków komunalnych jako surowca w bio-
gazowniach staje się w Polsce coraz powszechniejsze wraz z budową nowych i modernizacją sta-
rych oczyszczalni ścieków. Wynika to z konieczności utylizacji osadów pozostających po 
oczyszczaniu ścieków. Biogazownie zlokalizowane są na terenie oczyszczalni ścieków, a utyli-
zacja osadów dokonuje się w zamkniętym zbiorniku fermentacyjnym w sposób ciągły. Biomasa 
osadów pościekowych w procesie fermentacji przetwarzana jest w gazy (metan i dwutlenek wę-
gla) i osady pofermentacyjne. Powstałe osady pofermentacyjne mają dużo mniejszą objętość od 
osadów świeżych. Nie podlegająteż procesom gnilnym i łatwo wysychają (Kubski P. i in., 1995), 
dlatego ich składowanie jest mniejszym problemem dla oczyszczalni ścieków. W świeżych osa-
dach związki organiczne stanowią około 60%. Z 1 kg substancji organicznej można uzyskać 
0,4 m^ biogazu. Biogaz produkowany w tych biogazowniach w większości przypadków zużywa-
ny jest do produkcji energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania komory fermentacyjnej 
oraz na inne potrzeby oczyszczalni. W biogazowniach przetwarzających większe ilości osadów, 
a tym samym produkujących większe ilości biogazu, stosuje się go do napędów agregatów prądo-
twórczych. Wytworzona energia elektryczna wykorzystywana jest do celów własnych, a nadmiar 
sprzedawany jest do sieci energetycznej. 

Przykładem biogazowni pracującej w oczyszczalni ścieków komunalnych jest instalacja pra-
cująca w Słupsku przy ulicy Sportowej. W roku 1988 w oczyszczalni wykonano i uruchomiono 
instalację biogazu z urządzeniami podstawowymi: 

— dwie komory fermentacji zamkniętej o pojemności po 1620 m^; 
— odsiarczalnia biogazu oparta na rudzie darniowej; 
— kotły ECA IV sztuk 3 z palnikami adaptowanymi do spalania biogazu. 
Instalacja nie jest wyposażona w zbiornik biogazu gromadzący jego nadwyżki lub zespół 

prądotwórczy umożliwiający produkcję energii elektrycznej. Tym samym sprawność energe-
tyczna instalacji jest obniżona, gdyż nadwyżka gazu szczególnie w okresie lata, spalana jest 
w pochodni. 

Parametry charakteryzujące pracę instalacji: 
— dopływ ścieków 40 000 m^dobę tj. 14 600 000 mVrok; 
— ilość uzyskiwanego biogazu 2700 m /dobę tj. 985 500 m /rok; 
— zawartość CH4 — 70% o kaloryczność rzędu 21,7 MJ/m^; 
— ilość rocznie uzyskiwanej energii 21 435 GJ; 
— zużycie biogazu na potrzeby własne instalacji tj. podgrzewanie zbiorników fermentacji: 

zimą — 2200 mVdobę tj. 82%, latem — II00 mVdobę tj. 41%. 
Uzyskiwane ciepło wykorzystywane jest dla potrzeb C.O. i C.W.U. oczyszczalni. 
Kolejna instalacja pracuje w Oczyszczalni Ścieków Szczecinek, należącej do Przedsiębior-

stwa Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek. Instalacja eksploatowana jest od 1989 roku, a pod-
stawowymi urządzeniami są: 

— zamknięta komora fermentacyjna o pojemności 1800 m^; 
— dwie skrzynie odsiarczania biogazu z rudą darniową; 
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— Stalowy zbiornik gazu z zamknięciem wodnym o pojemności 600 m^; 

— stacja reduktorów biogazu 3000 Pa/1600Pa; 
— kotły 2 X ECA IV z palnikami APG-430. 
Tak więc instalacja ta, w odróżnieniu od poprzedniej, wyposażona jest w zbiornik gazu, co 

umożliwia gromadzenie jego nadwyżek. Nie ma jednak w układzie, jak poprzednio, zespołu 
prądotwórczego, co poprawiłoby sprawność procesu. Uzyskiwana energia cieplna wykorzysty-
wana jest dla potrzeb C.O. i C.W.U. oczyszczalni. 

Parametry charakteryzujące pracę oczyszczalni: 
— dopływ ścieków 50 000 mVdobę tj. 16 000 000 mVrok; 
— ilość uzyskiwanego biogazu 2200 m^/dobę tj. 800 000 m^rok; 
— zawartość CH4 — 64,95% o kaloryczność rzędu 21,75 MJ/m^; 
— ilość rocznie uzyskiwanej energii 17 400 GJ; 
— zużycie biogazu na potrzeby własne instalacji tj. podgrzewanie zbiorników fermentacji: 

z imą— 1800 mVdobę tj. 82%, latem — 1000 mVdobę tj. 41%. 
W chwili obecnej działa w Polsce szereg jednostek gospodarczych projektujących lub reali-

zujących kompleksowo instalacje biogazowe dla oczyszczalni ścieków komunalnych i prze-
mysłowych. Na przykład przedsiębiorstwo „BIOGRADEKS" z Elbląga zaprojektowało realizo-
waną w Malborku-Kałdowie oczyszczalnie ścieków komunalnych z instalacją biogazu opartą na 
dwóch zbiornikach fermentacji zamkniętej po 1800 m^ i zamkniętym zbiorniku stalowym bioga-
zu o pojemności 3000 W układzie przewidziany jest zespół prądotwórczy o odpowiedniej 
mocy, z ewentualnym odzyskiem ciepła z jego chłodzenia, którego praca intensyfikowana byłaby 
w godzinach szczytu elektroenergetycznego, dzięki możliwości gromadzenia gazu w zbiorniku. 

T 

Przewiduje się odzysk biogazu w ilości 1500 m /dobę tj. 54 000 m /rok. Gaz ten ma być zużywa-
ny na potrzeby oczyszczalni i produkcję energii elektrycznej. 

Innymi przykładami biogazowni w oczyszczalniach ścieków sąbiogazownie: w Opolu — pozy-
skanie biogazu około 8 tys. mVdobę, w Gdańsku-Zaspie — przetwarzająca dobowo 35 tys. m^ ście-
ków, z których wytwarza się 1,5 tys. m^ biogazu. Podobne biogazownie zainstalowane są już 
w oczyszczahiiach ścieków w kilkudziesięciu miastach i miasteczkach. 

W niewielu oczyszczalniach ścieków w Polsce zrealizowano dotychczas instalacje biogazu. 
Również w znacznej części nowo realizowanych oczyszczalni takich instalacji nie przewiduje się. 
Powodem takiego stanu rzeczy w latach ubiegłych był brak wykonawców i gotowych rozwiązań 
oraz niedostateczna działalność w zakresie ochrony środowiska. Obecnie, gdy działalność proekolo-
giczna zaczyna mieć istotne znaczenie główną przeszkodę stanowi brak środków finansowych u po-
tencjalnych inwestorów. 

4.3. Składowiska odpadów komunalnych 

Odpadami komunalnymi są wszystkie niespożytkowane produkty bytowej działalności 
człowieka. W Polsce legalne składowiska odpadów komunalnych zajmują ponad 3100 ha 
(wg. GUS — 1997 r.). Całkowitą ilość zdeponowanych odpadów na tych wysypiskach oszaco-
wać można na około 200 min Mg (Opęchowski S., 1994). Rocznie gromadzi się na wysypiskach 
około 13 min Mg stałych odpadów komunalnych (Opęchowski S., 1994). Zachodzące w składo.-
wisku procesy fermentacji metanowej powodują emisję wytworzonego biogazu do atmosfery. 
W okresie 20 lat ze składowania 1 Mg odpadów komunalnych wytwarza się 100^00 m^ 
biogazu o średniej zawartości około 50% metanu (Opęchowski S., 1994). Łączna wielkość emisji 
biogazu w skali kraju szacowana być może na 114-456 tys. m7h, co odpowiada mocy cieplnej 
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570-2280 MW. Część tego potencjału energetycznego może być gospodarczo wykorzystana. 
Spośród 956 legalnych wysypisk odpadów komunalnych ponad 44 to składowiska o rocznej ma-
sie składowania odpadów powyżej 10 tys. Mg. Dla takich obiektów zalecana jest zabudowa czyn-
nych instalacji odgazowujących umożliwiających gospodarcze wykorzystanie ujmowanego bio-
gazu (Nowakowski S., 1997). 

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto w Polsce projektowanie i instalację pierw-
szych urządzeń do odgazowania wysypisk. Są to w większości rozwiązania oparte na wzorach 
zachodnioeuropejskich. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, zasadniczym celem budowy stacji ujmowania gazu 
na składowiskach jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji i usunięcie zagrożeń stwarzanych 
przez gaz w trakcie eksploatacji wysypiska oraz po jego zamknięciu i rekultywacji. Na podstawie 
obserwacji różnych zjawisk towarzyszących eksploatacji składowisk i wysypisk zagrożenia po-
wodowane przez gaz wysypiskowy można podzielić na pięć zasadniczych grup: 
1. zagrożenia dla ludzi objawiające się w formach wybuchów i pożarów, działaniu toksycznym 

i duszącym, uciążliwym zapachu, itp.; 
2. zagrożenie dla wód; 
3. zagrożenie dla atmosfery; 
4. zagrożenie dla roślin; 
5. zagrożenie dla budowli, np. osiadanie. 

Opis tych zagrożeń zawarty jest w dalszych rozdziałach pracy, natomiast zagadnienie powstawa-
nia i wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunalnych przedstawiono w rozdziale 5. 



5. GAZ ZE SKŁADOWISK ODPADOW KOMUNALNYCH 

5,1, Powstawanie biogazu na składowiskach odpadów 

Po raz pierwszy wydzielanie się metanu na wysypiskach odpadów stwierdzono w 1934 roku 
w Wielkiej Brytanii. Pierwsze instalacje odprowadzające gaz do atmosfery zaczęły powstawać 
w różnych krajach w końcu lat sześćdziesiątych, w latach siedemdziesiątych zapoczątkowano 
spalanie gazu w pochodniach, a od roku 1980 — odzysk i opłacalną utylizację. Odpady składo-
wane na wysypisku są mieszaniną materiałów organicznych i nieorganicznych o różnej wilgotno-
ści. Jeżeli zostaną stworzone odpowiednie warunki składowania tj. ugniatanie i przykrywanie 
warstwy odpadów ziemią lub innym obojętnym materiałem, to okres w którym podlegają one 
działaniu tlenu i światła jest bardzo krótki, co stwarza warunki dla zachodzenia procesów 
rozkładu anaerobowego (beztlenowego). Rozkład ten jest następstwem szeregu spontanicznie za-
chodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Rozkład fizyczny polega na 
wymywaniu poszczególnych składników z odpadów i zmianie własności składników w wyniku 
rozkładu. Rozkład chemiczny — na rozpuszczeniu składników w odciekach. Zachodzą również 
reakcje wytrącania osadów oraz procesy adsorpcji i desorpcji Największy udział w procesach 
rozkładu ma jednak rozkład biologiczny. Ponadto procesy biologiczne wywierają bezpośredni 
wpływ na przebieg procesów chemicznych i fizycznych poprzez zmianę takich czynników jak 
pH i potencjał redox. 

Jedną z charakterystycznych cech odpadów wysypiskowych jest ich heterogeniczność. Zo-
stało stwierdzone (COMISSION..., 1992), że średnio około 75% odpadów miejskich stanowią 
biodegradowalne materiały organiczne. Substancje organiczne zawarte w odpadach znacznie 
różnią się między sobą szybkością rozkładu. Szybkiej degradacji (okres półtrwania l rok) ulegają 
odpady żywnościowe. Odpady ogrodowe należą do grupy o średnim okresie półtrwania — 5 lat. 
Papier, tektura, drewno, odpady włókiennicze ulegają powolnemu rozkładowi (okres półtrwania 
— 15 lat). Natomiast tworzywa sztuczne, skóra i guma nie ulegają degradacji. 

Stwierdzono również (COMISSION... , 1992), że tylko odpady żywnościowe oraz około 
dwóch trzecich ilości papieru zawartego w śmieciach ulega na wysypisku całkowitemu rozkłado-
wi do metanu i dwutlenku węgla. Inne odpady organiczne ulegająrozkładowi do postaci gazu tyl-
ko częściowo. Stopień pełnego rozkładu dla celulozy wynosi 71%, dla hemicelulozy — 77%. 
Jednak 91% metanu powstającego na wysypisku pochodzi z rozkładu odpadów celulozowych, 
8,4% z organicznych związków azotowych, 0,5% z cukrów. 

Stabilizacja biologiczna wysypiska 

Martwa materia organiczna ulega procesom gnicia. Pod wpływem mikroorganizmów nastę-
puje degradacja aerobowa, trwająca tak długo, jak w środowisku obecny jest tlen. Następnie de-
gradacja staje się procesem beztlenowym. Produktem końcowym rozkładu jest mieszanina ga-
zów składająca się głównie z dwutlenku węgla i metanu w różnych proporcjach. Po zakończeniu 
procesów fermentacyjnych pozostała masa organiczna przekształca się bardzo wolno. Układ 
osiąga stan stabilizacji. W optymalnych warunkach stan stabilizacji odpadów na wysypisku zo-
staje osiągnięty po 10-20 latach. Objawem stabilizacji wysypiska jest zakończenie wydzielania 
się gazu. 
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Proces powstawania biogazu na wysypisku i jego skład związany jest z czterema fazami 
rozkładu materii organicznej: 

I — rozkład aerobowy; 
II — rozkład anaerobowy, lecz jeszcze nie metanogenny; 
III — rozkład metanogenny niestabilny; 
IV — rozkład metanogenny stabilny; 

co przedstawiono na rysunku 5.1. 

2 tygodnie 2 m i e s i ą c a 2 10 lat 

Rys. 5. i. Zmiana składu biogazu w czasie: 1 — fermentacja tlenowa, 2 — początek fermentacji beztlenowej, 
! 

3 — fermentacja metanowa niestabilna, 4 — fermantacja metanowa stabilna. Źródło: Internet 3. 

W fazie I powstaje dwutlenek węgla w ilościach w przybliżeniu ekwimolamych w stosunku 
do pochłoniętego tlenu. Zachodzi również bardzo nieznaczne zmniejszenie się ilości azotu wyjś-
ciowego obecnego w powietrzu. 

Po wyczerpaniu tlenu, produkcja gazu przechodzi w fazę II, w której zaczynają przeważać 
procesy anaerobowe. Czynnikiem utleniającym zamiast tlenu stają się jony azotanowe i siarcza-
nowe. Następuje wzrost zawartości dwutlenku węgla i powstawanie kwasów organicznych. 
Obok utleniania coraz większą rolę zaczynają pełnić procesy redukcji. Zmniejsza się potencjał 
redox, wzrasta wydzielanie wodoru, a zawartość metanu gwałtownie spada. 

W 111 fazie pojawiają się warunki sprzyjające powstawaniu metanu. Potencjał redox nadal 
maleje, zanika wodór i azot. Zawartość dwutlenku węgla zmniejsza się do wielkości odpowia-
dającej końcowemu stanowi równowagi. Szybko wzrasta ilość powstającego metanu. 

Pierwsze trzy fazy mogą trwać, w zależności od rodzaju wysypiska, od 50 do 500 dni. 
W fazie IV skład gazu i szybkość jego wydzielania, w przeważającej ilości przypadków, po-

zostają stałe. Faza ta trwa zazwyczaj 10-20 lat, z tendencją do nieznacznego spadku szybkości 
powstawania gazu. 

Mechanizm powstawania metanu 

Powstawanie metanu rozpoczyna się w środowisku beztlenowym. Zespół mikroorganizmów 
powodujących ten proces charakteryzuje się dynamiczną koegzystencją różnych gatunków po-
wiązanych łańcuchem żywieniowym. 

Pierwsza grupa bakterii fermentacyjnych jest odpowiedzialna za hydrolizę złożonych surow-
ców spożywczych przez egzoenzymy. W wyniku tych procesów otrzymujemy proste cukry, 
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aminokwasy i kwasy tłuszczowe (na ogół wyższe). Monomery te są następnie przetwarzane 
przez te same, lub inne, bakterie na różne związki pośrednie (z jednej strony octany i wodór, 
z drugiej natomiast propioniany, maślany, waleriany, mleczany, kaproniany i etanol). 

Druga grupa bakterii produkuje octany i wodór z poprzednio powstałych produktów pośred-
nich, z substancji organicznych zawierających azot produkująjony amonowe, a z zawierających 
siarkę —jony wodorosiarczkowe HS~. 

Trzecia grupa mikroorganizmów — bakterie metanogenne produkująmetan na drodze hydro-
lizy octanów: 

CH3COO" + H2O CH4 + HCO3" 

lub poprzez redukcję dwutlenku węgla wodorem: 

4 H2 + CO2 CH4 + 2 H2O 

Stwierdzono, że metan może powstawać nie tylko z wodoru i dwutlenku węgla, lecz także 
z mrówczanów, metanolu i metyłoamin. 

Bakterie metanogenne są bardziej wrażliwe na warunki środowiskowe od innych mikroorga-
nizmów obecnych w ekosystemie. Ze względu na to, że warunki występujące na wysypisku 
nie zawsze są optymalne, ilość powstającego gazu może wynosić jedynie 35-75% wartości 
teoretycznej. 

Wpływ czynników środowiskowych 

Do czynników środowiskowych wpływających na proces biologicznej metanogenezy należą: 
— temperatura; 
— pH; 
— anaerobioza; 
— wilgotność; 
— zawartość azotu; 
— obecność lub nieobecność związków promujących lub inhibitujących; 
— szczepienia mikrobiologiczne. 
Powstawanie metanu zachodzi najefektywniej w dwóch przedziałach temperatur: 
— mezofilowym 30-37®C; 
— termofllowym 50-65°C. 
Przy zmniejszeniu temperatury do 20°C powstawanie metanu i wzrost organizmów metano-

gennych zachodzi coraz wolniej. Przy temperaturze 20°C metan jeszcze powstaje, ale wzrost mi-
kroorganizmów nie trwa długo. 

Temperatura wewnątrz wysypiska jest związana z egzotermiczną fazą degradacji aerobowej 
po umieszczeniu tam śmieci może dojść nawet do 70°C. Podczas rozkładu anaerobowego wy-
dziela się niewielka ilość energii, co nie sprzyja utrzymaniu się wysokiej temperatury. Typowa 
temperatura wysypiska wynosi 20°C. Temperatura anaerobowej części wysypiska zależy od: 
głębokości wypełnienia, aktywności mikrobiologicznej, temperatury powietrza. 

Optymalne pH dla procesów metanogenezy wynosi 6,8-8,5. 
Zawartość wilgoci jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem wpływającym na pro-

ces powstawania gazu wysypiskowego. Metanogeneza zachodzi tylko wówczas, gdy zawartość 
wilgoci w odpadach przekracza 50%. Zwiększenie wilgotności wysypiska można osiągnąć po-
przez recyrkulację odcieków. Woda w odpadach służy nie tylko jako medium dla aktywności 
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mikrobiologicznej, lecz także do przemieszczania cząstek organicznych oraz mikroorganizmów 
poprzez warstwę odpadów stałych. 

Do rozwoju mikroorganizmów zachodzącego podczas metanogenezy z materii organicznej wy-
magana jest obecność azotu. Ponadto w wyniku procesów biodegradacji organicznych związków 
azotowych następuje mineralizacja azotu i wydzielania się amoniaku NH3/NH4"̂  co przyczynia się 
do powstawania obojętnego pH. Optymalny stosunek węgla do azotu wynosi 16-19. 

Obecność mikroelementów takich jak: wapń, magnez, sód i potas sprzyja metanogenezie. 
Ujemne działanie na procesy wytwarzania metanu wywierają natomiast związki halogenoorga-
niczne, a zwłaszcza chloroorganiczne. 

Obecność bakterii metanogennych jest podstawowym warunkiem powstawania metanu. 
Ze względu na to, że mikroorganizmy te nie przemieszczają się nawet na odległość kilku centy-
metrów, zaszczepienie procesu metanogenezy wymaga dobrego wymieszania masy fermentacyj-
nej. Można to osiągnąć np. przez dodatek osadów ściekowych do stałych odpadów komunalnych, 
co powoduje wzrost wilgotności i kwasowości odpadów komunalnych. 

Ważnym czynnikiem oddziałującym na szybkość degradacji jest gęstość składowanych odpa-
dów. W przypadku niskiej gęstości odpadów, wytworzenie i utrzymanie warunków anaerobo-
wych jest trudne do osiągnięcia. Wynika to z dużej ilości powietrza zawartego w masie odpadów. 
Gęstość śmieci może oddziaływać na powstawanie biogazu również poprzez wpływ na wielkość 
ciśnienia wewnętrznego. Ciśnienie cząstkowe wodoru wyższe niż 10 Pa hamuje rozwój bakterii 
wytwarzających octany. 

Wytwarzanie biogazu można przyspieszyć poprzez zmniejszenie rozmiarów drobin. 

5.2. Skład i własności biogazu 

Skład gazu wysypiskowego uzależniony jest od wieku wysypiska, sposobu składowania i ro-
dzaju odpadów. Obserwowane ekstremalne zawartości metanu i składników nieorganicznych 
przedstawiono w tabeli 5.1. 

TABELA 5.1. 

Obserwowane ekstremalne zawartości metanu i składników nieorganicznych w gazie wysypiskowym 

SKŁADNIK % OBJĘTOŚĆ W GAZIE 

metan 0 -85 

dwutlenek węgla 0 - 8 8 

tlenek węgla 0 - 3 

wodór 0-3 ,6 

tlen 0-31 

azot 0-82,5 

amoniak 0-0 ,35 ppm 

siarkowodór 0 - 7 0 ppm 

Źródło; Opęchowski S., 1994. 

Zazwyczaj gaz wy sypiskowy zawiera 40-60% objętości metanu i 60-40% objętości dwutlen-
ku węgla. Inne gazy są obecne jedynie w małych (np. azot ok. 5%) lub śladowych ilościach (pozo-
stałe z wymienionych zwią^ów). 

Najcenniejszą własnością gazu wysypiskowego jest jego wartość energetyczna związana 
z zawartością metanu. Przyjmuje się, że średnia wartość opałowa gazu wysypiskowego wynosi 
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20 000 kJ/m^ Ze względu na to, że gaz wysypiskowy jest cięższy od powietrza i przez to ma ten-
dencje do gromadzenia się przy powierzchni, ważne są również inne jego cechy, a mianowicie: 
potencjalna eksplozywność, własności duszące, toksyczność, nieprzyjemny zapach. 

Eksplozywność gazu wysypiskowego związana jest głównie z obecnością metanu. Metan jest 
gazem palnym, bezbarwnym, bez zapachu, jego wartość opałowa wynosi 35 900 kJ/m^. Tworzy 
on mieszaninę wybuchową z powietrzem w zakresie stężeń 5-15%. Powyżej górnej granicy wy-
buchowości mieszanina metanu z powietrzem pali się, jeżeli zostanie zapalona, lecz bez niebez-
pieczeństwa eksplozji. Rozpuszczalność metanu w wodzie wynosi 60 mg/l. Metan jest gazem 
nietoksycznym, posiada jednak własności duszące, spowodowane tym, że może wypierać tlen 
z otoczenia gleby. 

Drugim pod względem stopnia zawartości w gazie wysypiskowym jest dwutlenek węgla. 
Jest to gaz bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, gęstszy od powietrza. Mimo nietoksyczności 
dwutlenek węgla jest groźny dla życia, ze względu na wypieranie tlenu z układu oddechowego. 

Wodór powstaje we wczesnych etapach biodegradacji substancji organicznych. Jest nietok-
syczny, lecz może działać jako środek duszący, wskutek wypierania tlenu. Jako gaz lżejszy szyb-
ko uchodzi do atmosfery. Wodór jest gazem palnym, z powietrzem może tworzyć mieszaninę 
wybuchową w granicach 4-74% objętości. 

Azot i tlen znajdują się w gazie wysypiskowym tylko wtedy, gdy powietrze może penetrować 
poprzez odpady. Azot jest gazem obojętnym i na własności gazu wysypiskowego wpływa jedy-
nie poprzez obniżenie wartości opałowej. 

Tlenek węgla jest gazem silnie toksycznym, a jednocześnie bezbarwnym, bezwonnym i pal-
nym. W gazie wysypiskowym znajduje się w stężeniach rzędu 0,001% objętości wówczas, gdy 
zachodzi spalanie w niedomiarze tlenu. 

Siarkowodór jest gazem bardzo toksycznym i palnym, posiada również silny nieprzyjemny 
zapach. 

Gaz wysypiskowy różni się od innych biogazów zawartością ogromnej liczby śladowych sub-
stancji organicznych, których do tej pory wykryto ok. 350. Stwierdzono, że na każdym wysypi-
sku można wykryć 100-200 różnych składników gazu. 

Składniki organiczne to przede wszystkim węglowodory, szczególnie alkany, alkeny i pro-
dukty ich utleniania (aldehydy, ketony, alkohole i estry) oraz węglowodory aromatyczne, orga-
niczne związki chlorowców i siarki. Ich najwyższe stwierdzone stężenie wynosiło około 1900 
mg/m^ gazu (0,15-0,20% objętości). Zawartość węglowodorów może wynosić do 0,009%. Estry, 
merkaptany i alkilobenzeny mogą występować w ilościach rzędu 0,2 mg/m^ gazu. 

Próbki gazu pobrane z różnych wysypisk, zawierają substancje śladowe należące niemal 
do wszystkich grup związków organicznych i znacznie różnią się w proporcjach ilościowych 
poszczególnych składników w zależności od szybkości oraz mechanizmu rozkładu odpadów. 
Wysoka zawartość alkoholi i estrów występuje w przypadku dużej szybkości produkcji gazu, 
podczas gdy wzrost ilości chlorowcopochodnych i węglowodorów obserwuje się przy mniej-
szych szybkościach degradacji. Skład chemiczny odpadów wysypiskowych wywiera znaczący 
wpływ na zawartość lotnych związków organicznych w strumieniu gazu. 

Skład gazu nie jest jednakowy na całym wysypisku. W zależności od miejsca pobrania próbki 
i głębokości mogą wystąpić różnice tak duże, jak między różnymi wysypiskami. Najszybsze 
zmiany składu gazu zachodzą w pierwszych dniach po złożeniu odpadów. Skład gazu emitowa-
nego ze składowiska jest wówczas zupełnie różny od przeciętnego składu gazu powstającego na 
wysypisku. 

Dominującą rolę wśród substancji śladowych stanowią alkohole. Stężenie etanolu stale 
zmniejsza się, podczas gdy innych alkoholi wzrasta z czasem. Typowe stężenie alkoholu w gazie 
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z zamkniętego wysypiska po 5 latach wynosi 0,00001% wag. Alkohole powstają jako produkty 
degradacji materiałów gnijących, takich jak np. owoce, warzywa. 

Stężenie organicznych związków siarki początkowo wysokie, z czasem szybko obniża się. 
Powstawanie związków siarki związane jest z degradacją protein znajdujących się w materiale 
zwierzęcym i roślinnym. Typowa zawartość protein w odpadach wynosi 2-3% wagowo. 

Siarkowodór i związki siarkoorganiczne (merkaptany) należą do najbardziej toksycznych 
i cuchnących ze wszystkich składników gazu wysypiskowego. Ilości siarkowodoru i merkapta-
nów w gazie wysypiskowym są znacznie niższe niż w innych biogazach. W przypadku, gdy gro-
madzone są w dużych ilości siarczany, to ilości siarkowodoru mogą osiągnąć dużą wartość do-
chodzącą do 0,1-6 g /m\ 

Chlorowcowęglowodory są grupą związków licznie występujących w gazie wysypiskowym, 
lecz zasadniczo nie powstają w wyniku rozkładu odpadów. Ich obecność jest jedną z głównych przy-
czyn korozji urządzeń do eksploatacji gazu wysypiskowego, ponieważ podczas spalania tych 
związków wydziela się chlorowodór w ilości do Ig z 1 m^ świeżego gazu. Chlorowcowęglowodory 
są obecne w próbkach pobranych z miejsc składowania odpadów technicznych, rozkładu odpadów 
przemysłowych lub rozpuszczalników pochodzących z odpadów domowych. Z upływem czasu ich 
wydzielanie maleje. Łączno, stwierdzona zawartość chlorowcowęglowodorów mieści się w grani-
cach 9,1-78,3 mg/ml 

Chlorek winylu jest jednym z najczęściej występujących w gazie wysypiskowym związków 
chloru. Pojawia się on w przypadku składowania resztek tego związku lub powstaje w wyniku de-
polimeryzacji polichlorku winylu. 

Związki aromatyczne należą również do groźnych składników gazu wysypiskowego. Benzen 
występuje głównie w miejscach składowania odpadów przemysłowych. Występowanie benzenu 
jest związane głównie z obecnością odpadów ropopochodnych lub rozpuszczalników po-
chodzących z przemysłu. Wysypisko jest jednym ze źródeł, które może powodować powstawa-
nie niebezpiecznych stężeń tego związku. 

Oddziaływanie organicznych substancji śladowych znajdujących się w gazie wysypiskowym 
jest nadal przedmiotem badań. Uważa się jednak, że nie przedstawiają one znacznego zagrożenia 
dla zdrowia ludzkiego, chociaż niektóre z nich wykazują nieprzyjemne cechy zapachowe. Zapa-
chy te są najbardziej uciążliwe w pierwszym roku po złożeniu odpadów na wysypisku, a najwięk-
szy wpływ na powstawanie fetoru mają związki siarki i estry. 

Zagrożenia toksykologiczne stwarzane przez niektóre związki śladowe związane są głównie 
z ich spalaniem, ze względu na silne działanie korodujące aparaturę oraz otrzymywane silnie tok-
syczne produkty spalania. 

5.3. Zagrożenia powodowane przez biogaz 

Biogaz może powodować liczne zagrożenia, do których można zaliczyć (Praca dyplomowa 1): 
— Zagrożenia dla roślin — degradacja strefy ukorzenienia. 
— Zagrożenia dla budowli — osiadanie, wybuchy, pożary. 
— Zagrożenia dla ludzi — nieprzyjemny zapach, niedotlenienie, działanie toksyczne, wybuchy, 

pożary. 
— Zanieczyszczenie wód, degradacja wód gruntowych. 
— Zagrożenia dla atmosfery, zanieczyszczenie powietrza. 
Każde z tych zagrożeń może obejmować teren samego wysypiska i jego otoczenia. Zagroże-

nia wynikające z tworzenia gazu w wysypisku powodują, że w wielu krajach powstają 

71 



Rozdział 6 

uregulowania prawne określające sposoby oceny i kontroli zagrożeń oraz postępowania z gazem 
wysypiskowym. W przypadku stwierdzenia realnych zagrożeń wymagane jest odgazowanie wy-
sypiska i przetworzenie związków chemicznych zawartych w gazie na substancje o mniej szko-
dliwym działaniu. Przepisy prawne zobowiązują również do prowadzenia monitoringu zawarto-
ści metanu w powietrzu glebowym wokół wysypiska w celu określenia zasięgu i intensywności 
migracji dla wyeliminowania zagrożeń wybuchem obiektów budowlanych zlokalizowanych 
w terenie przyległym. 

5.3.1. Zagrożenia dla wegetacji roślin 

W ciągu ostatnich lat poczyniono wiele obserwacji obumierania lub słabego wzrostu drzew 
i innych roślin na rekultywowanych terenach wysypisk oraz obszarach przyległych. Przyczyną 
tego zjawiska jest obecność gazu wysypiskowego w strefie wzrostu korzeni. Składniki gazu wy-
pierając powietrze wytwarzają warunki beztlenowe, które w efekcie końcowym powodują udu-
szenie lub zatrucie. Działają również szkodliwie poprzez powodowanie zmian składu mineralne-
go gleby. 

Obumieranie wskutek braku tlenu 

Głównymi składnikami gazu wysypiskowego są metan i dwutlenek węgla. Obydwa te 
związki pojawiając się w tak dużym stężeniu wewnątrz gleby powodująwypieranie tlenu. Korze-
nie roślin znajdują się w ten sposób w atmosferze beztlenowej, co powoduje ich zaduszenie. Nie-
dotlenienie wywołuje ponadto powstawanie deficytu mineralnego — brak potasu, azotu, fosforu, 
wapnia i magnezu. Mikrobiologiczna aktywność anaerobowa zmienia również własności gleby 
poprzez zmniejszenie stosunku węgla organicznego do azotu, co może stać się zagrożeniem dla 
roślin. Ponadto fermentacja beztlenowa może powodować obniżenie pH do wartości niekorzyst-
nych dla wzrostu roślin (zakwaszenie gleby). 

Większość roślin do normalnego rozwoju wymaga 5-10% zawartości tlenu w glebie. Na od-
porność roślin na niedotlenienie wpływają również czynniki środowiskowe — wysokie tempera-
tury zwiększają zapotrzebowanie na tlen. 

Szkodliwe działanie dwutlenku węgla 

Stężenie dwutlenku węgla w fazie gazowej gleby wynosi zazwyczaj 0,004-8%. Dla normal-
nego rozwoju roślin zawartość CO2 nie powinna przekraczać 5%. Każdy nadmiar może powodo-
wać zatrucie korzeni, nawet wtedy, gdy stężenie tlenu jest na tyle wysokie, że nie powstają wa-
runki anaerobowe. Przy stężeniach powyżej 20% dwutlenek węgla jest toksyczny dla roślin. 

Szkodliwość metanu 

Nie stwierdzono toksycznego działania metanu jako związku chemicznego. Jednak mikrobio-
logiczne utlenianie metanu do dwutlenku węgla, kosztem tlenu, może pogarszać warunki oddy-
chania korzeni. Proces ten jest ponadto egzotermiczny, co powoduje wzrost temperatury gleby 
sprzyjający zwiększeniu niedotlenienia. W miejscach penetracji gazu wysypiskowego obserwuje 
się często wzrost temperatury gleby do 40-60°C. 
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Inne przyczyny zagrożeń 

Oprócz wymienionych powyżej zagrożeń pochodzących od metanu i dwutlenku węgla, rów-
nież pozostałe składniki gazu wysypiskowego (związki organiczne chloru, kwasy, węglowodory, 
jak również związki nieorganiczne: amoniak, tlenek węgla, siarkowodór) mogą wywierać bezpo-
średnie działanie toksyczne na rośliny. 

Cechy warstwy przykrywającej zamknięte wysypisko mogą być również powodem zagroże-
nia dla wzrostu roślin posadzonych na terenach rekultywowanych. Należą do nich: 

— płytkość pokrycia; 
— stopień zagęszczenia (ugniecenia) mechanicznego wykonywanego po zamknięciu składo-

wiska, co powoduje zmniejszenie fazy gazowej; 
— zazwyczaj gorsze wymieszanie składników organicznych i odżywczych w glebie użytej 

jako pokrycie. 

5.3.2. Zagrożenia dla budowli 

Osiadanie wysypisk i powstawanie gazu wywierają niekorzystny wpływ na różne budowle 
wzniesione na wysypisku lub w jego pobliżu. Ze względu na to, że gaz wysypiskowy stanowi po-
ważne potencjalne zagrożenie konieczne jest przed podjęciem decyzji budowlanych oszacowa-
nie potencjalnych ilości metanu oraz późniejsze monitorowanie jego poziomu. 

Zachowanie się gazu wysypiskowego zależy głównie od proporcji dwutlenku węgla do meta-
nu. Stosunek ten steruje gęstością gazu i jego palnością oraz wpływa na szybkość emisji i rozpra-
szania — wielkości określających zdolność do gromadzenia się tej palnej mieszaniny. Budowle 
można odpowiednio zabezpieczyć, lecz podraża to koszty budowy. Niezbędne jest w tym przy-
padku instalowanie sprawnych systemów wentylacyjnych, zdolnych do pracy przez wiele lat. 
Z tego powodu bardziej opłacalna jest budowa dużych budynków (fabryki, bloki mieszkalne) po-
siadających skuteczne zabezpieczenia, niż wznoszenie domków jednorodzinnych. Alternatyw-
nym rozwiązaniem jest usuwanie gazu z terenu wysypiska przez efektywny system odwiertów. 

Osiadanie 

Osiadanie terenu wysypiska może wystąpić wskutek: 
— rozkładu składowanej materii organicznej; 
— niewystarczającego ugniecenia odpadów; 
— ciężaru własnego odpadów; 
— nadmiernego nacisku budowli na powierzchnię wysypiska. 
Rozmiary osiadania zależą od rodzaju odpadów, stosunku ilości użytego przykrycia do ich 

objętości oraz gęstości powstałej w wyniku ugniecenia. Im materiału przykrywającego jest wię-
cej oraz im większa jest gęstość odpadów, tym ma miejsce mniejsze osiadanie. Główną przyczy-
na osiadania jest rozkład odpadów połączony z wydzielaniem gazu wysypiskowego. 

Osiadanie występuje na wszystkich zamkniętych wysypiskach po upływie pewnego okresu 
czasu, zależnego od występowania czynników wpływających na biodegradację odpadów, np. 
wielkości opadów atmosferycznych. 

Osiadanie stwarza również problem niekontrolowanego wydobywania się gazu wysypisko-
wego na zewnątrz oraz dostawania się do wody przez pęknięcia i szczeliny. Najczęściej stosowa-
nym sposobem naprawy tych szkód jest zasypanie ubytków ziemią lub żwirem i zabrukowanie. 
Metoda ta zabezpiecza również przed podpowierzchniowymi pożarami wysypiska. 
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Pożary 

Najbardziej istotnym problemem związanym z obecnościąmetanu jest jego palność. W przy-
padku, gdy metan uchodzi bezpośrednio do otwartej atmosfeiy istnieje niewielkie ryzyko jego 
wybuchu, lecz trzeba wziąć pod uwagę możliwość zapłonu. 

Zagrożenia związane z podpowierzchniowymi samozapłonami polegają na stopniowym ob-
niżaniu się gruntu w wyniku powstałych ubytków, wydzielaniu się kopcących i szkodliwych dy-
mów oraz możliwości powstania pożarów powierzchniowych. 

Wstępny zapłon i rozwój podpowierzchniowych pożarów na wysypiskach zależy od wielu 
czynników: 

— składu odpadów; 
— zawartości wilgoci; 
— obecności tlenu; 
-— ciśnienia wywieranego przez otoczenie na przestrzeń zapłonu. 
Samozapalenie produktów rozkładu, takich jak metan, zachodzi przy dostatecznym dostępie 

powietrza i powstaniu odpowiednio wysokiej temperatury. Podczas procesów egzotermicznego 
rozkładu biologicznego lub chemicznego utleniania zapłon zachodzi wówczas, gdy dany produkt 
rozkładu osiągnie temperaturę samozapłonu. Dla metanu temperatura ta wynosi 235°C. 

Wzrost temperatury rozpoczyna się w momencie zapoczątkowania biologicznego rozkładu sub-
stancji organicznej. W obecności tlenu utlenianie biologiczne powoduje podwyższenie temperatury 
do 60-70°C. Zwięks^nie temperatury powoduje wzrost szybkości chemicznego utleniania odpa-
dów. Wzrost temperatury do punktu samozapłonu jest następstwem trwających nieprzerwanie pro-
cesów chemicznego utleniania poprzedzonych wstępnym wytworzeniem ciepła w wyniku degrada-
cji biologicznej. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia temperatury samozapłonu jest ciągły dopływ 
tlenu. 

Na powierzchni wysypiska istnieje wiele potencjalnych wlotów powietrza. Powstają one np. 
w wyniku instalowania urządzeń do pozysku i kontroli gazu wysypiskowego. Dostęp powietrza 
ułatwiają również pęknięcia powierzchni powstałe w wyniku osiadania. Dopływ powietrza do 
palącego się materiału jest jednak najczęściej niewielki i z tego też powodu pożary powierzchnio-
we przybierają zazwyczaj formę tlenia lub żarzenia. 

Wybuchy 

Główne zagrożenie środowiska powodowane gazem wysypiskowym związane jest z jego 
zdolnościami do tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem łatwości migracji ze składo-
wiska do obszarów przyległych. Właściwości wybuchowe gazu wysypiskowego są wynikiem 
obecności metanu, wodoru, tlenku węgla i siarkowodoru. Gaz wysypiskowy jest mieszaninąme-
tanu i innych gazów o różnych składach, dlatego też dokładne granice wybuchowości są różne dla 
danego przypadku i zazwyczaj nieznane. Rozpatruje się na ogół jedynie zawartość metanu, które-
go granice wybuchowości tylko nieznacznie zależą od stężenia obojętnych składników, takich 
jak dwutlenek węgla lub azot. 

W normalnych warunkach stężenie metanu wewnątrz budynków nie przekracza 1,25% i nie 
osiąga 5% w granicach wysypiska. 

W masie odpadów metan wytwarza się zwykle w stężeniach znacznie powyżej granicy wybu-
chowości, lecz rozcieńczenie powietrzem powoduje powstanie stężeń wybuchowych. Najczę-
ściej jednak do wybuchu nie dochodzi wskutek braku aktywatora np. otwartego ognia. 
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Problem zagrożenia metanem staje się poważny, gdy gaz nie może przedostać się do atmosfe-
ry w sposób naturalny lub nie jest odzyskiwany. W przypadku, gdy warstwa na której usytuowa-
ne jest wysypisko jest przepuszczalna, lub gdy posiada pasma przepuszczalne, następuje pozioma 
migracja gazu. Każda zamknięta przestrzeń, budowla może działać jako pojemnik zbiorczy gazu. 
Wszędzie tam, gdzie budynek znajduje się na drodze migracji gazu metanowego, gaz przedostaje 
się do wnętrza, zbiera w zamkniętej przestrzeni i jeżeli powstaną warunki do zapłonu — wybucha 
lub zapala się. Podstawowymi drogami, którymi gaz może dostać się do budynku są pęknięcia 
i szczeliny w podłodze lub ścianacłi oraz rury i przewody. 

Zabezpieczenie przed niebezpieczną wędrówką metanu poprzez grunty przyległe do wysypi-
ska polega na budowie nieprzepuszczalnych zapór lub systemów wentylacyjnych. Stosowane są 
różne tecłmologie, lecz w każdym przypadku warstwa podłogowa budynku musi być wykonana 
starannie tak, aby uniknąć pękania lub skutków porowatości betonu. Wewnątrz pomieszczeń po-
winny być zainstalowane czujniki metanu. 

53.3. Zagrożenia dla ludzi 

Wydzielanie się gazu wysypiskowego powoduje powstawanie narastającego zagrożenia dla 
ludzi, ze względu na: 

— uciążliwy zapach; 
— działanie toksyczne; 
— działanie duszące; 
— wybuchy i pożary. 

Uciążliwy zapach 

Najczęściej występujące skargi ludności na uciążliwość wysypiska dotyczą wydzielania się 
nieprzyjemnych zapachów, powodujących powstawanie u ludzi stresów psychicznych i fizjolo-
gicznych. Za występowanie odoru wysypiskowego odpowiedzialne są składniki śladowe (głów-
ne składniki gazu, metan i dwutlenek węgla są bezwonne), których łączna zawartość w gazie wy-
sypiskowym nie przekracza 1%. Substancje te są najczęściej toksyczne. W praktyce, okazuje się 
jednak, że zapachy wysypiskowe powodują raczej pogorszenie jakości środowiska niż zagroże-
nie toksykologiczne, które występuje rzadko. 

Na rozpowszechnianie się zapachów z wysypiska wpływ wywierają następujące czynniki: 
a) szybkość powstawania gazu; 
b) sposób składowania odpadów; 
c) warunki topograficzne wysypiska; 
d) wiek odpadów; 
e) rodzaj odpadów; 
f) temperatura; 
g) siła i kierunek wiatru. 
Szybkość wydzielania się gazu, a tym samym i rozpowszecłmiania się zapachów, zależy od 

wielu czynników do których należą między innymi: zawartość wody, gęstość odpadów, głębo-
kość wysypiska. Wpływ tych czynników zależy od ich powiązania z warunkami meteorologicz-
nymi: wilgotnością powietrza, temperaturą, występowaniem wiatrów roznoszących zapachy. 

Powstawanie i rozprzestrzenianie się zapachów jest najbardziej dokuczliwe we wcześniej-
szych etapach rozkładu odpadów i związane jest głównie z fazą kwasową. Występowanie 
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zapachów związane jest bardziej z fazą rozkładu odpadów niż z ich rodzajem. Odpady prze-
mysłowe nie zawsze wpływają na pogorszenie zapachów. Mimo, że siarkowodór uważany jest 
często za przyczynę nieprzyjemnego zapachu płynącego z wysypiska, to w rzeczywistości rzad-
ko ma w nim główny udział. Zapach ten powodowany jest przede wszystkim przez merkaptany 
i lotne związki organiczne. 

Jako najważniejsze składniki zapachotwórcze zidentyfikowano: 
— węglowodory (etylen, toluen, benzen, ksylen, naftalen); 
— fenole; 
— związki chloroorganiczne (chlorek metylenu, chloroform, chloroetany i chloroetyleny, 

chlorek winylu, chlorobenzen, chlorotoluen); 
— pestycydy. 
Zagrożenie zapachowe jest największe w ciągu pierwszego roku po złożeniu odpadów, przy 

czym najistotniejszą rolę odgrywają organiczne związki siarki i estry posiadające silny nieprzy-
jemny zapach i pojawiające się w dużych ilościach we wczesnych fazach rozkładu. Długo utrzy-
mujące się zapachy są powodowane obecnością węglowodorów, lecz są mniej intensywne 
i w konsekwencji mniej kłopotliwe. 

Substancje powodujące występowanie przykrych zapachów mogą być obecne w odpadach ja-
ko składniki (np. większość chlorowęglowodorów) lub powstawać w wyniku rozkładu (np. orga-
niczne związki siarki). 

W ciągu całego okresu eksploatacji wysypiska konieczne jest przewidywanie emisji zapa-
chów. Wydzielanie się zapachów z wysypiska do otoczenia może być określane poprzez poziom 
stężenia siarkowodoru przy powierzchni gruntu. Wskutek złożonych oddziaływań pomiędzy 
różnymi rodzajami zapachów, określenie intensywności zapachu najlepiej jest dokonywać 
poprzez grupę badanych osób. Z tym sposobem badania wiąże się problem indywidualnych róż-
nic w reagowaniu na zapachy i zmęczenia zapachowego. Wadą tej metody jest również duża jej 
pracochłonność. 

Ze względu na miejsca powstawania zapachów, wysypisko można podzielić na warstwę po-
wierzchniową, gdzie odpady są wysypywane, warstwę wewnętrzną lepiej lub gorzej przykrytą 
oraz spadki i miejsca gromadzenia ścieków. Szybkość wydzielania się zapachów z tych miejsc 
jest różna i w mniejszym lub większym stopniu związana z ich charakterystyka: ilością wysypy-
wanych odpadów, częstotliwością operacji, czy też powstawaniem pęknięć. Wydzielanie zapa-
chów zależy ponadto od obecności materiału pokrywającego i szybkości przedostawania się gazu 
do atmosfery. 

Jako skuteczną metodę likwidacji zapachów wysypiskowych często zaleca się spalanie gazu, 
gdyż związki śladowe są trudne do usunięcia innymi metodami. Efektywne spalanie metanu pro-
wadzi do rozkładu wszystkich innych związków chemicznych. Produktami spalania są dwutle-
nek węgla, woda, śladowe ilości tlenków siarki, azotu i chlorowodór. Dla całkowitego spalenia 
składników śladowych wymagane są temperatury znacznie przekraczające 1000°C. 

Inną metodą zmniejszania emisji nieprzyjemnych zapachów jest przykrywanie warstwy 
śmieci materiałem obojętnym na koniec każdego dnia pracy. Metoda ta pozwala na ograniczenie 
do minimum problemów związanych z robactwem i roznoszeniem odpadów przez wiatr oraz 
przyczynia się do ograniczenia wydzielania przykrych zapachów. 

Na niektórych wysypiskach odcieki są niezwłocznie oczyszczane w celu zapobiegania wy-
dzielaniu zapachów związanych z gromadzeniem się tych cieczy. Woń odcieków pochodzi od 
substancji innych niż obecne w gazie wysypiskowym. Przeważają tutaj kwasy karboksylowe, np. 
masłowy, lecz w wielu przypadkach znaczącą rolę odgrywa siarkowodór. Jako wstępny etap 
oczyszczania stosowane jest często napowietrzanie z dodatkiem fosforanów dla wzmocnienia 
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aktywności biologicznej. Stosując kombinacje utleniania mikrobiologicznego i chemicznego 
można osiągnąć znaczne zmniejszenie stężenia kwasów organicznych. 

Działanie toksyczne 

Jakkolwiek zapachy wydzielające się z wysypiska powodują raczej pogorszenie się jakości 
środowiska niż zagrożenie toksykologiczne, to jednak należy zwrócić uwagę na kontrolę emisji 
gazu wysypiskowego, zwłaszcza wtedy, gdy może się przedostać do przestrzeni zamkniętych 
o ograniczonych możliwościach wymiany powietrza. Rodzaj składników śladowych w gazie wy-
sypiskowym zależy od charakteru składowanych odpadów. Potencjalna toksyczność gazu spo-
wodowana obecnością trujących związków jest więc cechą związaną z danym miejscem. Szko-
dliwymi substancjami są najczęściej lotne związki organiczne, przy czym własności toksykolo-
giczne posiadają również tlenek węgla, dwutlenek węgla i siarkowodór. 

Istnieją dwa sposoby oceny toksyczności gazów. Pierwszą metodą oszacowania toksyczności 
gazów jest określenie tzw. wartości progowej. Jest to stężenie gazu, które bez wystąpienia szko-
dliwych skutków mogą wytrzymać prawie wszyscy ludzie pracujący w danych warunkach, co-
dziennie przez 8 godzin. 

Drugim współczyrmikiem określającym działanie toksyczne danego związku jest próg ekspo-
zycji krótkotrwałej. Określany jest on jako maksymalne stężenie, na które mogą być narażeni pra-
cownicy w sposób ciągły, przez okres 15 minut, bez wystąpienia skutków szkodliwych dla zdro-
wia, przy czym dopuszczalne są 4 ekspozycje dziennie, z przerwą godzinną pomiędzy każdą. 

Dwudenek węgla jest zaliczany do związków pośrednich pomiędzy toksycznymi i nietok-
sycznymi. Trujące działanie dwutlenku węgla nie jest spowodowane jego toksycznością, lecz 
wypieraniem tlenu z układu oddechowego. Wykazuje tendencje do gromadzenia się w przestrze-
niach nisko położonych, gdyż jest cięższy od powietrza. Naturalne stężenia tego gazu wynoszą 
około 250-350 ppm. Mimo nietoksyczności posiada niską wartość progową wynoszącą 0,5% 
obj. (5000 ppm), a próg ekspozycji krótkotrwałej wynosi zaledwie 1,5%. Przebywanie w miej-
scu, gdzie stężenie CO2 wynosi ponad 5% obj. stanowi poważne zagrożenie dla życia. 

Tlenek węgla jest silnie trujący. Związek ten wiąże hemoglobinę wypierając tlen, co powodu-
je niewydolność układu oddychania. W środowisku zawierającym 5000 ppm tlenku węgla powo-
duje śmierć po paru minutach. Wartość progowa stężenia CO wynosi 50 ppm. 

Siarkowodór jest, podobnie jak tlenek węgla, gazem silnie trującym. Atakuje on układ nerwo-
wy. Ma działanie narkotyczne oddziaływując na skórę i rozpuszczając się w tłuszczach. Wartość 
progowa stężenia H2S wynosi 10 ppm, a próg ekspozycji krótkotrwałej 15 ppm. Granice wyczu-
wania zapachu leżą pomiędzy 5—40 ppm. Powyżej 50 ppm następuje porażenie powonienia. Przy 
stężeniach H2S w granicach 20-150 ppm występuje podrażnienie oczu i zakłócenia oddychania. 
Stężenia powyżej 400 ppm są niebezpieczne, gdyż zostaje zaatakowany układ nerwowy, a powy-
żej 700 ppm zachodzi poważne zagrożenie życia wskutek niewydolności układu oddechowego. 
Śmierć następuje natychmiast, gdy stężenie siarkowodoru przekracza 5000 ppm. 

Oprócz wymienionych wyżej substancji również część lotnych związków organicznych 
obecnych w gazie wysypiskowym jest trująca i posiada działanie kancerogenne. Do grupy tej na-
leżą: benzen, chlorek winylu i chloroform. Toksyczność węglowodorów jest związana z ich 
działaniem drażniącym i narkotycznym. Pomimo tego, że już rozcieńczenie powietrzem atmosfe-
rycznym w stosunku 1000-10 000 razy w większości przypadków doprowadza do obniżenia stę-
żenia składników toksycznych do wielkości poniżej granicy bezpieczeństwa dla człowieka, to 
wskazane jest ograniczenie dostępu do miejsc, gdzie złożono świe^ odpady, ludziom o stwier-
dzonych zaburzeniach nerwowych i oddechowych. Wskazane jest również monitorowanie za-
mkniętych przestrzeni, gdzie współczynnik rozcieńczenia może nie być wystarczająco duży. 
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Działanie duszące 

Składniki gazu wysypiskowego tzw. obojętne, takie jak metan, wodór, azot, dwutlenek węgla 
stwarzają również zagrożenie dla zdrowia ludzkiego działając dusząco. Związki te zajmują miej-
sce tlenu we wdychanym powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Gdy stężenie tlenu spadnie 
poniżej 16%, szybkość oddychania wzrasta, a poniżej 10% brak tlenu może spowodować trwałe 
uszkodzenie mózgu. Stężenie tlenu przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym nie powinno spa-
dać poniżej 18%. 

Niebezpieczeństwo wybuchów i pożarów 

Główne zagrożenia środowiska związane z gazem wysypiskowym spowodowane sąjego pal-
nością i zdolnością do tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem, oraz łatwościąmigracji 
z wysypiska do obszarów sąsiadujących, gdzie może spowodować wybuch daleko od miejsca po-
wstawania. Gaz wysypiskowy, szczególnie metan, gromadzi się w pomieszczeniach, wybucha, 
gdy znajdzie się tam źródło ognia. Inne potencjalne zagrożenia powstają podczas uruchamiania 
samochodu na terenie wysypiska, łub tuż obok. Podczas parkowania gaz wysypiskowy może ze-
brać się pod samochodem i wybuchnąć w momencie włączenia silnika. 

5.3.4. Zanieczyszczenie wód 

Jednym z głównych problemów związanych ze składowaniem odpadów na wysypiskach jest 
możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych. Stopień zanieczyszczenia wód gruntowych zale-
ży przede wszystkim od ich odległości od składowanych odpadów oraz charakteru i ilości zanie-
czyszczeń powstających na wysypisku. Możliwość degradacji wód przez wysypisko jest bezpo-
średnio związana z geologiczną i hydrologiczną charakterystyką terenu. Do czynników geolo-
gicznych należą: rodzaj gleby i podłoża skalnego oraz zdolność do zatrzymania przemieszczania 
się gazu i odcieków. Czynniki hydrologiczne to: położenie wód gruntowych, ich przepływ, ilość 
i intensywność opadów atmosferycznych oraz możliwość kontroli wód powierzchniowych i ich 
odprowadzania. 

Gazy powstające na wysypisku w różnym stopniu wpływają na jakość wód gruntowych. 
Dwutlenek węgla, z uwagi na swoją dobrą rozpuszczalność w wodzie, może być głównym czyn-
nikiem zanieczyszczającym. Inne gazy powstające w wyniku rozkładu materii organicznej są 
najczęściej nierozpuszczalne w wodzie. Dwutlenek węgla, w kontakcie z wodą dysocjuje aż do 
osiągnięcia stanu równowagi. Jeżeli nie zachodzą reakcje wtórne, to pH spada do poziomu 4,3. 
Powstający kwaśny i nasycony znaczną ilością CO2 (ponad 20 ppm) roztwór jest wysoce agre-
sywny, przyśpiesza korozję żelaza i stali oraz powoduje rozpuszczanie ołowiu. 

W przypadku, gdy woda z dużą ilością rozpuszczonego dwutlenku węgla napotyka materię 
nieorganiczną zawierającą węglan wapnia, CaCOa, zachodzi reakcja przekształcająca nieroz-
puszczalny węglan w rozpuszczalny dwuwęglan wapnia Ca(HC03), który powoduje wzrost 
twardości wody. 

Ponadto rozpuszczalne sole uwięzione w strukturze krystalicznej węglanu wapnia mogą wejść 
w kontakt z wodą i rozpuścić się, powodując wzrost ilości substancji rozpuszczonych zwiększając 
jej twardość. Obecność dwuwęglanu wapnia w wodzie jest główną przyczyną alkaliczności. 

Wpływ dwutlenku węgla na wzrost twardości wody jest najbardziej istotnym efektem od-
działywania gazów powstających podczas rozkładu materii organicznej na wody gruntowe. 

78 



Biomasa. Energia odnawialna 

5.3.5. Zagrożenia dla atmosfery i zanieczyszczenie powietrza 

Wpływ na efekt cieplarniany 

Oddziaływanie gazu wysypiskowego na środowisko nie ogranicza się do skali mikro, lecz wy-
stępuje również w skali makro w postaci zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu na wzrost efektu 
cieplarnianego w wyniku wnikania wydzielonego gazu do warstwy ozonowej. Efekt cieplarniany 
polega na globalnym podwyższeniu się temperatury atmosfery ziemskiej wskutek wzrostu stężenia 
gazów, takich jak: dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu i chlorofluorowęglowce. 

Gazy powodujące powstawanie efektu cieplarnianego charakteryzują się absorpcją podczer-
wieni w paśmie 7-14 m. Energia wypromieniowana przez Ziemię w przestrzeń kosmicznąjest 
absorbowana przez te gazy właśnie w tym paśmie, co powoduje Jej zatrzymanie w bliskiej od-
ległości. Absorpcja promieniowania podczerwonego wywohije ruchy rotacyjne i wibracyjne 
cząsteczek, co z kolei wytwarza ciepło. Energia cieplna przekazywana Jest z kolei sąsiednim 
cząsteczkom, które nagrzewają się i emitują swoją energię na Ziemię. Długoterminowe konse-
kwencje tego nagrzewania się powodują zmiany klimatyczne, które mogą wywierać wpływ m.in. 
na produkcję żywności oraz wzrost poziomu wód mórz i oceanów. 

Udział różnych gazów w powstawaniu efektu cieplarnianego zależy od ich stężenia w atmos-
ferze oraz od siły promieniowania, charakterystycznej dla danego związku. Siła promieniowania 
metanu jest dużo większa od dwutlenku węgla, a tym samym oddziaływanie metanu na wzrost 
efektu cieplarnianego jest dużo większe niż dwutlenku węgla i wynosi 20-25 razy. 

Jest to spowodowane tym, że cząsteczka metanu absorbuje promienie podczerwone w pa-
śmie, w którym występuje maksymalna emisja z Ziemi. Metan posiada 20% udziału w przyczy-
nach globalnego wzrostu temperatury na Ziemi w ciągu ostatniej dekady, mimo że jego udział 
w emisji gazów był trzykrotnie mniejszy niż dwutlenku węgla. Ocenia się, że 5-10% emisji meta-
nu pochodzi z wysypisk. 

Z innych związków wchodzących w skład gazu wysypiskowego i mających wpływ na wzrost 
efektu cieplarnianego azot posiada 6% a chlorofluorowęglowce 14% udział. 

Emisja metanu spowodowała przyrost średniej temperatury atmosfery w ciągu ostatnich lat 
o 0,23°C. W ostatniej dekadzie następował wzrost stężenia metanu o ok. 1% rocznie, tj. o 0,15 ppm, 
wywołując wzrost temperatury o 0,032-0,034°C. 

Przyczyną wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest głównie spalanie paliw ko-
palnych i wycinanie lasów. Dwutlenek węgla emitowany z wysypisk nie powoduje przyrostu ilo-
ści gazu w atmosferze, gdyż wraca do atmosfery, z której był wcześniej pobierany przez żyjące 
rośliny. 

Metan wydziela się do atmosfery w wyniku procesów rozkładu lub spalania materii organicz-
nej. Ocenia się, że roczna emisja metanu w skali całego świata ze wszystkich źródeł powstawania 
wynosi ok. 1210 min ton, przy czym rozkład stałych odpadów organicznych wytwarzanych przez 
człowieka powoduje wydzielanie się do atmosfery 50 min ton, czyli ok. 4,1% całej emisji. 

Inne źródła emisji metanu to: 
— naturalne ekosystemy i tereny upraw: 910 min ton — 75,2%; 
— fermentacja trawienna ludzi i zwierząt: 90 min ton — 7,4%; 
— spalanie biomasy: 60 min ton — 5%; 
— spalanie paliw: łOOmlnton — 8,3%. 
Szybko rosnąca liczba mieszkańców Ziemi i wzrost konsumpcji powodują stałe zwiększanie 

się udziału odpadów wśród źródeł emisji metanu. Wzrost zagospodarowania metanu z wysypisk 
staje się działaniem niezbędnym dla znaczącego ograniczenia efektu cieplarnianego. Spalanie 
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metanu powoduje powstanie dwutlenku węgla, który ma znacznie mniejszy wpływ na efekt 
cieplarniany. 

Zmniejszenie warstwy ozonowej 

Metan zawarty w atmosferze, troposferze i stratosferze podlega reakcjom chemicznym pro-
wadzącym do jego rozkładu kosztem ozonu. 

Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego ozon rozkłada się zgodnie z równaniem: 

O3 O * + O2 

Pod wpływem pary wodnej zachodzi reakcja: 

O* + H2O ^ 20H* 

Powstałe rodniki hydroksylowe mogą reagować z metanem: 

CH4 + OH* -> CH3* + H2O 

C H 3 * + 0 2 ^ C H 3 0 2 * 

Rodnik CH3O2 zanika następnie w wyniku reakcji z tlenkami azotu. 
Gaz wysypiskowy zmniejsza warstwę ozonową również z powodu obecności w nim chloro-

fluorowęglowców. Związki te są wyłącznie wytwarzane przez człowieka. Mimo podjętych 
w ostatnich latach ograniczeń ich stosowania następuje 4% roczny przyrost zawartości w atmos-
ferze tych szkodliwych związków. 

Powstawanie smogu 

Smog wytwarzany jest przez reaktywne gazy organiczne powstające na wysypiskach. W obec-
ności tlenków azotu następuje przekształcenie ozonu w tlen. 

Metan nie wywiera tutaj bezpośredniego działania, lecz rodniki CH3O2* powstałe w wyniku 
reakcji metanu z rodnikami hydroksylowymi reagują z tlenkiem azotu, w wyniku czego powstają 
dwutlenek azotu i formaldehyd: 

CH3O2* + NO CH3O* + NO2 

C H 3 O * + 0 2 ^ C H 2 O + H O 2 * 

Wytworzony dwutlenek azotu może pod wpływem promieniowania zostać zredukowany 
do NO: 

NO. -> NO + O* 

O * + O2 O3 

Reakcja łańcuchowa może być zatrzymana np. następująco: 

CH3O2* + HO2 ^ CH3COOH + O2 

co również powoduje powstawanie smogu. 
Ozon troposferyczny w przeciwieństwie do stratosferycznego posiada silne działanie cieplar-

niane, które jest ponad 2 tys. razy większe niż dwutlenek węgla. 
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5.4. Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów komunalnych 

Z punktu widzenia ochrony środowiska najistotniejszym zagadnieniem jest zapewnienie bez-
piecznej eksploatacji i usunięcie zagrożeń stwarzanych przez gaz wysypiskowy w trakcie 
działania wysypiska oraz po jego zaniknięciu. Nie można też pomijać potencjalnych ekonomicz-
nych i energetycznych aspektów odzysku gazu. Metr sześcienny gazu wysypiskowego o składzie 
60% metanu i 40% dwutlenku węgla może zastąpić ok. 0,5 1 oleju napędowego. 

Techniki odgazowania wysypisk są powszechnie znane i wiele firm oferuje usługi w tym za-
kresie. Optymalny sposób odgazowania danego wysypiska zależy od: 

— wielkości wysypiska; 
— grubości warstwy odpadów; 
— czasu składowania; 
— sposobu uszczelnienia wysypiska; 
— aktualnego stanu wysypiska (użytkowane, zamknięte, rekultywowane, stopnia zagrożenia 

migracją). 
Jeżeli system odgazowania został prawidłowo dobrany, zaprojektowany i wykonany to możliwy 

jest odbiór do 70% gazu powstającego w wysypisku. W przypadku pełnego uszczelnienia zarówno 
podłoża jak i powierzcłmi wysypiska można uzyskać jeszcze wyższą sprawność odgazowania. 

Z początkiem lat 90-tych rozpoczęto w Polsce projektowanie i instalację pierwszych urządzeń do 
odgazowywania wysypisk. Na przełomie lat 1996-1997 czynnych było już 9 instalacji których cha-
rakterystyki przedstawiono w tabeli 5.2. 

Wzrost zainteresowania biogazem wysypiskowym jako lokalnym źródłem energii prowadzi 
często do wykonywania na wysypiskach improwizowanych instalacji, nie spełniających warun-
ków bezpieczeństwa gazowego i przepisów prawa budowlanego. Instalacje wydobywcze bioga-
zu wysypiskowego w sposób zasadniczy różnią się od komunalnych instalacji gazowych, zatem 
bezkrytyczne przenoszenie nawyków projektowych z tych instalacji na instalacje biogazowe 
może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych (Tymiński, 1997). 

TABELA 5.2. 

Wykaz polskich instalacji odgazowujących działających na przełomie 1996-1997 roku 

NAZWA 
WYSYPISKA 

WYDAJNOŚĆ 
I N S I A L A C J I 

ODGAZOWUJĄCEJ 
(m^/h) 

ZAGOSPODAROWANIE BIOGAZU 
NAZWA 

WYSYPISKA 

WYDAJNOŚĆ 
I N S I A L A C J I 

ODGAZOWUJĄCEJ 
(m^/h) 

AGREGATY 
PRĄDOTWÓRCZE 

(kW) 

POCHODNIE 
G A Z O W E 

(m^/h) 

K O I ł Y 
(kW) 

Łódź — Nowosolna A, 
B 

500 
1 

— 2 x 2 5 0 — 

Kraków — Barycz 1 300 2 X 250* - ^ 

Bydgoszcz 200 1 X 100+ 1 x 200 — 
1 
1 

Poznań 250 2 x 2 0 0 

Grudziądz 130 I X 100 

Koszal in i 130 1 X 100 

Nowy Sącz i 100 1 X 100 

Braniewo 100 500 

Łódź — Laskowice I , 25 I x 2 5 

Zródlo: Tymiński, 1997. •Stan na 2000 rok. 

81 



Rozdział 6 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, najistotniejszym zagadnieniem jest zapewnienie bez-
piecznej eksploatacji i usunięcie zagrożeń stwarzanych przez gaz w trakcie eksploatacji wysypiska 
oraz po jego zamknięciu i jego rekultywacji. Rozwiązaniem problemu może być wydobywanie bio-
gazu ze złoża wysypiskowego połączone ze spalaniem w specjalnych pochodniach lub z wykorzy-
staniem go jako źródła energii, co jest oczywiście rozwiązaniem lepszym (Tymiński, 1997). 

Wytwarzanie się biogazu w złożu wysypiskowym jest spontanicznym procesem biochemicz-
nym powodującym, że wewnątrz wysypiska podwyższa się temperatura i ciśnienie. Gazy w wy-
niku ruchów konwekcyjnych opuszczają wysypisko, głównie do atmosfery, a jeżeli wysypisko 
nie jest uszczelnione, to również do otaczającego gruntu. 

Przedstawiona sytuacja nasuwa dwa zasadnicze sposoby postępowania przy odprowadzaniu 
gazu z wysypiska: 
1. odgazowanie bierne — gaz wysypiskowy zostaje za pomocą własnego ciśnienia odprowadzony 

z bryły składowiska do urządzeń unieszkodliwiających; 
2. odgazowanie aktywne — gaz zostaje z bryły składowiska odessany za pomocą odpowiednich 

urządzeń wydobywczych. 
W praktyce odgazowanie bierne jest skuteczne tylko w określonych sytuacjach i w niewielu 

przypadkach. Zasadniczo wysypiska, na których składuje się rocznie 10 000 ton odpadów komu-
nalnych, powinny być odgazowywane systemem aktywnym. Schemat typowej instalacji odgazo-
wania składowiska przedstawiono na rysunku 5.2. 

9 10 11 r 

Rys. 5.2. Schemat aktywnego odgazowania wysypiska odpadów komunalnych: 1 — studnia gazowa, 2 — rurociąg 
gazowy, 3 — armatura regulacyjno-odcinająca, 4 — kolektor, 5 — odwadniacz, 6 — ssawa gazowa, 7 — pochodnia, 

8 — silnik gazowy, 9 — generator, łO — transformator, 11 — sieć, 12 — studnia odcieków, 13 — uszczelnienie, 
14 — złoża odpadów, 15 — warstwa rekultywacyjno-uszczelniająca. Źródło: Internet 1. 

Znacznie poważniejszy problem stanowi wybranie sposobu postępowania z odebranym z wy-
sypiska gazem. Związane jest to z koniecznością poniesienia stosunkowo wysokich nakładów in-
westycyjnych oraz znalezienia odbiorcy przetworzonej energii zawartej w gazie. 

Możliwe są następujące kierunki ostatecznego unieszkodliwiania lub wykorzystania gazu: 
1. Wentylacja (odprowadzanie do atmosfery — bez odzysku, zagrożenie wybuchem, zapachem, 

wpływ na wzrost efektu cieplarnianego); 
2. Spalanie w pochodniach (bez odzysku, mniejsze zagrożenie wybuchem i zapachem); 
3. Bezpośrednie spalanie (produkcja ciepła); 
4. Paliwo silnikowe (energia mechaniczna z lub bez odzysku ciepła); 
5. Paliwo do turbin (energia elektryczna z lub bez odzysku ciepła); 
6. Paliwo do pojazdów (odzysk energii mechanicznej); 
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7. Dostarczanie gazu do sieci; 
8. Produkcja chemikaliów. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, potencjalne kierunki zastosowania gazu wysypiskowego 
są, w zasadzie, takie same jak biogazu pochodzącego z innych źródeł. Możliwości zastosowania po-
szczególnych opcji sąjednak różne w obu przypadkach. Odmienność gazu wysypiskowego przeja-
wia się w dużych ilościach powstających w danym miejscu oraz obecności znaczących ilości zanie-
czyszczeń, a szczególnie związków organicznych zawierających chlorowce. Ilości biogazu, które 
mogą być uzyskane z wysypiska są znacznie większe niż powstające na fermach, czy w procesach 
przemysłowych, których jednym z efektów jest powstawanie metanu. 

Własności fizyczne, chemiczne i cieplne gazu wysypiskowego wymagają odpowiedniego przy-
stosowania sprzętu stosowanego w jego przetwórstwie. Najważniejszym parametrem, którego zna-
jomość jest konieczna, jest wartość opałowa gazu, będąca funkcją zawartości metanu i innych sub-
stancji palnych. Gaz wysypiskowy wymaga czasami obróbki wstępnej dla zredukowania ilości sub-
stancji niepalnych lub zastosowania paliw pomocniczych. Optymalny stosunek stężeń powietrza 
i gazu, rozumiany jako stosunek przy któiym następuje całkowite spalenie paliwa wynosi 9,4% me-
tanu w powietrzu. Dla gazu wysypiskowego stosunek ten zmienia się wraz z zawartością niepahiych 
składników. Na przebieg spalania gazu wpływają również takie parametry jak szybkość postępu 
płomienia oraz jego temperatura. Obydwa te czynniki zależą od składu gazu. 

Przy projektowaniu instalacji do spalania należy wziąć pod uwagę zawartość związków orga-
nicznych-chlorowcowych i aromatycznych. Czasami zawartość związków chlorowcowych jest 
tak niska, że nie powoduje korozji — poniżej 10 mg/m^, lecz znane są również przypadki gdy stę-
żenia tych związków sięgają kilkuset mg/m^ Wysokie stężenie występuje wtedy, gdy na wysypi-
sku składowane są również odpady przemysłowe. 

Silne działanie korodujące wywierają również związki siarki. 
Wiele problemów może stwarzać obecność w gazach odlotowych po spaleniu gazu wysypi-

skowego, związków takich jak: dioksyny, furany, tlenki azotu, tlenek węgla oraz niespalone 
węglowodory. 

Dla zapewnienia całkowitego spalenia gazu wysypiskowego temperatura powinna być 
o 150-250°C wyższa od temperatury samozapłonu. Za minimalną uważa się zazwyczaj tempe-
raturę 800°C. Podwyższenie temperatury do 1000-1 lOO^C podnosi efektywność rozkładu 
węglowodorów śladowych. Czas przebywania w komorze spalania dla lotnych substancji orga-
nicznych niezbędny dla ich całkowitego rozkładu wynosi 0,25-2 s. 

5.4.1. Spalanie w pochodniach 

Spalanie w pochodniach jest najbardziej popularnym sposobem zużywania gazu na wysypi-
skach. Umożliwia sterowanie wydobywaniem oraz zabezpiecza przed skutkami niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania się i odprowadzania do atmosfery. Nawet jeżeli gaz jest wykorzystywany 
w urządzeniach produkujących energię, pochodnia jest wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa 
w przypadku awarii w głównym systemie wydobywczym gazu lub jego nadmiaru. 

Najczęściej stosowane są pochodnie piedestałowe z otwartym lub zamkniętym płomieniem 
oraz automatycznym zapłonem iskrowym. Pochodnie z płomieniem otwartym od lat są po-
wszechnie stosowane na wysypiskach. Spalanie gazu zachodzi na szczycie pochodni. Główną ich 
wadą są trudności z monitorowaniem emisji spalin. W pochodniach o płomieniu zamkniętym 
spalanie zachodzi w komorze wyłożonej materiałem ogniotrwałym. Płomień nie jest widoczny 
na zewnątrz. Przepływ gazu i powietrza są regulowane. 

Ważnym parametrem charakteryzującym pochodnie pod względem ochrony środowiska jest 
efektywność rozkładu związków węglowodorowych oraz brak emisji pozostałości ze spalania 
a także dioksyn. 
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Pochodnie mają najczęściej efektywność rozkładu ok. 98-99,5%. Efektywność rozkładu jest 
związana bezpośrednio ze stabilnością płomienia, która jest uzależniona od: składu gazu, warun-
ków atmosferycznych, konstrukcji palnika, źródła zapłonu i innych. Pochodnie łatwo utrzymują 
stałe spalanie jeżeli gaz zawiera 30-60% metanu. W pochodniach o płomieniu zamkniętym 
łatwiej jest zredukować emisję szkodliwych produktów spalania. 

5.4.2. Produkcja energii cieplnej 

W podstawowych gazowych urządzeniach grzejnych, takich jak kotły grzejne do centralnego 
ogrzewania pomieszczeń, przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody (termy i bojlery), 
kuchnie (kuchenki) i promienniki gazowe, stosuje się najczęściej palniki atmosferyczne. Palniki 
te zasysają powietrze niezbędne do spalania z otoczenia. Niezbędne ciśnienie wstępne (ciśnienie 
wypływu) biogazu wynosi w nich 0,8 kPa. Ze względu na to, iż biogaz charakteryzuje się 
mniejszą zawartością metanu niż gaz ziemny palniki przystosowane do biogazu wymagają dla 
zachowania dotychczasowej mocy cieplnej p r ^ spalaniu biogazu, powiększenia dysz doprowa-
dzających gaz. Pozwala to osiągnąć dużą prędkość wypływu gazu. Ponieważ jednak prędkość 
czoła płomienia (prędkość spalania) biogazu jest bardzo mała, obserwuje się często „odrywanie 
się" płomienia, a w konsekwencji niepełne spalanie. Dlatego innym warunkiem zachowania do-
tychczasowej mocy cieplnej palników jest obniżenie ciśnienia biogazu w porównaniu z gazem 
ziemnym (ciśnienie tego ostatniego w miejscach podłączenia urządzeń gazowych wynosi ok. 
2 kPa), które właśnie ma na celu zapobieganie odrywaniu się płomienia (Kalina, Skorek, 1999). 
Następstwem tego jest nieco mniejsza maksymalna moc cieplna palników przystosowanych do 
spalania biogazu, poza tym wskutek obniżonego ciśnienia biogaz trudniej się zapala niż gaz 
ziemny i pali się mniej stabilnym płomieniem. To z kolei utrudnia regulację płomienia biogazu: 
np. przy ustawieniu kurka w kuchence gazowej na „mały ogień" płomień może przeskakiwać 
i łatwo gaśnie. 

Palniki atmosferyczne są wrażliwe na wahania ciśnienia, wskutek których może gasnąć 
płomień zapalający w takich urządzeniach, jak kotły grzejne lub podgrzewacze wody. Wahania 
jakości gazu znoszą dość dobrze. Jednakże duża zawartość CO2 w biogazie utrudnia w nich cza-
sem dawkowanie powietrza. W niektórych urządzeniach trzeba wmontować elementy utrud-
niające dostęp powietrza. Ze względów bezpieczeństwa nowoczesne palniki atmosferyczne wy-
posaża się w przyrządy termoelektryczne kontrolujące płomień (zapobiegająone wybuchowi ga-
zu w razie cofania się płomienia). 

Jeśli za pomocą tych urządzeń użytkuje się biogaz nie odsiarczony, częstą przyczyną zakłóceń 
w pracy palników jest korozja. 

Bez zakłóceń pracują na ogół palniki nadmuchowe. Powietrze jest w nich doprowadzane za 
pomocą dmuchawy i może być ściśle dawkowane. Dzięki temu łatwiej jest wzajemnie dostoso-
wać dopływ powietrza oraz ciśnienie gazu i jego przepływ. Niezbędne ciśnienie wstępne biogazu 
w palnikach tego typu wynosi od 0,8 do l ,5 kPa. Dzięki możliwości regulacji palniki nadmucho-
we mogą pracować w dużym zakresie mocy; najniższa moc małych palników ma się tak do ich 
mocy najwyższej jak 1:8. Dokładna regulacja umożliwia ich nastawienie na stałą wysoką spraw-
ność, która na ogół jest wyższa od sprawności palników atmosferycznych. Stabilność płomienia 
w palnikach: tego typu zwiększa się przez przesunięcie przesłony regulacyjnej. Zaletą palników 
nadmuchowych jest także to, że oprócz gazu można; w nich spalać olej opałowy. 
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5.4.3. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych 

Od pewnego czasu na krajowym lynku energetycznym obserwuje się rosnące zainteresowanie 
układami do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o turbiny gazowe 
i silniki spalinowe zasilane gazem (CHP), a wśród nicłi — układami o małycłi mocacli (Kalina, Sko-
rek, 1999). Poniżej przedstawiono uzasadnienie celowości wykorzystania takich układów oszczę-
dzających energię zawartą w paliwie, na podstawie opracowania (Kalina, Skorek, 1999). 

Przesłankąprzemawiającąza budową układów skojarzonych jest rosnąca świadomość korzy-
ści energetycznych i ekonomicznych płynących z równoczesnego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej w stosunku do produkcji rozdzielonej w kotłowniach i elektrowniach zawodowych. 

Na korzyść inwestowania w elektrociepłownie przemawiają zmieniające się w ostatnim cza-
sie w kraju uregulowania prawne, z których najważniejsze to postępująca prywatyzacja sektora 
energetycznego, wprowadzenie nowego prawa energetycznego oraz zapowiadane uwolnienie 
cen energii elektrycznej i ciephiej. 

Nowe prawo energetyczne sprzyja też rozwojowi lokalnych rynków energii elektrycznej, bo-
wiem umożliwia elektrociepłowniom sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio dystrybuto-
rom, tzn. zakładom energetycznym. Zwiększa się w ten sposób niezależność zakładów energe-
tycznych na rynku energii elektrycznej, a również zachęca do rynkowej sprzedaży ciepła. Tworzą 
się, więc dla zakładów energetycznych bodźce do inwestowania w układy skojarzone. Ma to rów-
nież tę wielką zaletę, że znikają w tym momencie ewentualne trudności ze sprzedażą energii elek-
trycznej z elektrociepłowni. 

Wszystkie wymienione przesłanki powinny przemawiać za budową elektrociepłowni na ba-
zie zasilanych biogazem turbin gazowych i silników spalinowych. Należy jednak podkreślić, że 
o podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej i o wyborze konkretnej konfiguracji układu musi 
zdecydować rachunek ekonomiczny i wielkość osiąganego zysku. 

Jednym z bardziej efektywnych sposobów konwersji energii chemicznej biogazu na energię 
cieplnąi energię elektrycznąjest gospodarka skojarzona (Kalina, Skorek, 1999). Stosowane tech-
nologie skojarzonego wytwarzania są korzystne zarówno z termodynamicznego, jak też z ekono-
micznego i ekologicznego punktu widzenia. Ich zastosowanie jest możliwe wszędzie tam, gdzie 
występuje zapotrzebowanie równocześnie na ciepło i energię elektryczną. Skojarzone wytwarza-
nie ciepła i energii elektrycznej jest technologią, dającą możliwości lepszego wykorzystania 
energii chemicznej paliw pierwotnych, będąc jednocześnie bardziej przyjazną dla środowiska 
pod względem ograniczonej emisji substancji szkodliwych. Z termodynamicznego punktu wi-
dzenia skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej przynosi wiele korzyści, z których do 
najważniejszych można zaliczyć zmniejszenie strat egzergii spowodowanych nieodwracalnością 
procesów oraz zmniejszenie zużycia energii chemicznej paliw niezbędnej do wyprodukowania 
danej ilości ciepła i energii elektrycznej. 

Produktem głównym działania elektrociepłowni jest ciepło z przeznaczeniem do celów 
grzewczych (np. woda o temperaturze od 50°C do 150°C), przygotowanie ciepłej wody użytko-
wej do produkcji pary do celów technologicznych. W przypadku, gdy ciepło to jest wytwarzane 
w wyniku spalania paliw w kotłach różnego typu, to procesowi temu towarzyszą bardzo duże 
straty egzergii, gdyż zamiast wykonywania pracy gorące spaliny produkująparę lub wodę o dużo 
niższej temperaturze (a więc i egzergii). Największe straty egzergii występują podczas produkcji 
ciepła grzejnego (lub pary technologicznej o niskiej temperaturze), gdyż ciepło wyzwolone pod-
czas spalania jest tu przekazywane na wyjątkowo niski poziom temperatury. Dzieje się tak pomi-
mo bardzo wysokiej sprawności energetycznej kotłów. Na przykład, kotły wysokociśnieniowe 
osiągająjuż sprawności energetyczne do 92%, podczas gdy ich sprawność egzegetyczna jest nie 
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większa niż 50%. Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa w przypadku kotłów produkujących parę 
o niskich parametrach, w szczególności — ciepłą wodę, gdzie pomimo bardzo wysokiej spraw-
ności energetycznej sprawność egzegetyczna może być niższa od 20%. 

Wytwarzanie ciepła grzejnego sensownie jest połączyć z wytwarzaniem pracy (energii elek-
trycznej). Najbardziej korzystne są układy, gdzie energia elektryczna jest produkowana przez 
czynnik o jak najwyższej temperaturze (i egzergii). Po wykonaniu pracy czynnik o obniżonej 
temperaturze (i mniejszej już egzergii) może jeszcze produkować ciepło grzejne, schładzając się 
przy tym do temperatury możliwie najbliższej temperaturze otoczenia. W celu uniknięcia strat 
egzergii należy ciepło grzejne produkować z wykorzystaniem czynnika o jak najniższej tempera-
turze, np. spaliny lub parę, które zostały już wykorzystane do wytwarzania pracy napędowej lub 
energii elektrycznej. W układzie skojarzonym ciepło, zamiast do otoczenia przekazywane jest do 
przestrzeni ogrzewanej o temperaturze wyższej od otoczenia, W zasilanych biogazem układach 
skojarzonych spaliny o wysokiej temperaturze stanowią górne źródło ciepła dla obiegu silniko-
wego, którego po wykonaniu pracy odprowadzane są do obiegu grzewczego, gdzie oddają ciepło 
do pary lub gorącej wody. Poprawia to strukturę bilansu energii układu, pozwala na zamianę wy-
sokiej egzergii spalin na pracę mechaniczną oraz na efektywne wykorzystanie entalpii spalin, 
która w procesie jednocelowym byłaby odprowadzona do otoczenia. Trzeba przy tym podkreślić, 
że w wymiennikach ciepła układu skojarzonego zmniejszona jest różnica temperatury czynni-
ków, co dodatkowo wpływa na zmniejszenie strat egzergii. W wyniku skojarzonego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej, możliwa do osiągnięcia oszczędność energii chemicznej paliwa 
w porównaniu z gospodarką rozdzieloną przy wskaźniku skojarzenia ok, 1, sięga 40%. 

Istotnym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem zasilanych gazem ziemnym układów 
skojarzonych jest zmniejszona emisja substancji szkodliwych do otoczenia. Oszczędność paliwa 
przy skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej przyczynia się do zmniejszenia emi-
sji produktów ich spalania. Ponadto ze składu gazu wysypiskowego wynika bezpośrednio nie-
wielka uciążliwość dla środowiska procesu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycz-
nej. Spalanie tego paliwa pozwala na prawie całkowite wyeliminowanie emisji dwutlenku siarki 
(SO2), dodatkowo zmniejsza się emisja tlenków azotu (NO^), węglowodorów aromatycznych 
(HC) i pyłów. Emisja dwutlenku węgla (CO2) spada o 3 5 ^ 0 % w porównaniu z urządzeniami za-
silanymi węglem. 

Sprawności wytwarzania energii elektrycznej osiągane przez urządzenia stosowane w „malej 
energetyce" wynoszą średnio 20-30% w przypadku turbin gazowych (najwyższa napotkana 
40%), oraz 3 5 ^ 2 % dla silników tłokowych. Dodatkowo układy skojarzone charakteryzują się 
wysokimi wskaźnikami wykorzystania energii chemicznej paliwa (definiowane także jako 
sprawności całkowite tych układów) rzędu 80-90% (Kalina, Skorek, 1999). W rezultacie możli-
wa jest do osiągnięcia oszczędność energii chemicznej paliwa rzędu 35% w porównaniu z roz-
dzielonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. 

Najważniejszym jednak spośród wymienionych czynników, gwarantującym rozwój techno-
logii skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej i szybki przyrost ilości zainstalowa-
nych urządzeń są korzystne wskaźniki ekonomiczne. W warunkach rynkowej gospodarki paliwa-
mi i energią oraz przy niewielkiej stymulacji ze strony polityki energetycznej państwa typowe 
okresy zwrotów nakładów inwestycyjnych na CHP wynoszą w krajach Unii Europejskiej od 2 do 
5 lat, co jest wielkością dosyć atrakcyjną jak na inwestycje w energetyce. Biorąc to pod uwagę 
oraz fakt, że w Polsce spodziewana jest zwiększone wykorzystywanie gazu wysypiskowego, ce-
lowe wydaje się rozpatrzenie możliwości instalowania w systemie energetycznym małych 
urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (Kalina, Skorek, 1999). 
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Charakterystyka urządzeń i systemów 

Pojęcie „małych układów skojarzonych" odnosi się generalnie do urządzeń o mocy elektrycz-
nej do 1 MW (czasami do 10 MW w zastosowaniach przemysłowych), wytwarzających ciepło na 
potrzeby obiektu, w którym zostały zainstalowane. Energia elektryczna generowana w skojarze-
niu może być w całości zużyta w obiekcie, jak też w całości lub w części sprzedana do sieci lub do 
innych odbiorców. Dodatkowymi cechami wyróżniającymi mały układ skojarzony jest jego 
kompaktowa budowa, pozwalająca na dostarczenie klientowi kompletnego urządzenia gotowego 
do instalacji i uruchomienia. W skład typowego modułu wchodzą (Kalina, Skorek, 1999): 

— silnik tłokowy lub turbina gazowa; 
— generator; 
— system wymienników ciepła; 
— system automatycznego sterowania (czasami zdalnego); 
— układ odprowadzenia spalin; 
— wyciszenie akustyczne. 
W miejscach, gdzie układ skojarzony może być efektywnie wykorzystywany niezbędne jest 

występowanie przez określoną ilość godzin w roku odpowiednio wysokiego zapotrzebowania na 
ciepło i energię elektryczną. Gdy warunek ten jest spełniony, inwestycja osiąga dodatni efekt 
ekonomiczny, wynikający z zastąpienia ciepła, bądź nabywanego z sieci miejskiej, bądź wytwa-
rzanego lokalnie w kotłach oraz energii elektrycznej nabywanej z sieci przez ciepło i energię 
elektryczną produkowane w skojarzeniu. 

Dostępne na rynku urządzenia oferowane są przez producentów w szerokim zakresie mocy wy-
jściowych, dzięki czemu dopasowanie układu do potrzeb klienta nie stwarza większych problemów. 
Silniki tłokowe pokrywają zakres mocy od 0,03 do 20 MW, przy czym kolejne jednostki typoszere-
gu wykazują niewielki skok mocy, co pozwala na optymaby dobór urządzenia do potrzeb odbiorcy. 
W przypadku turbin gazowych instalowane jednostki charakteryzują się mocami większymi od 
1 MW, Spotyka się wprawdzie turbiny o mocach poniżej l MW Jednak ich zastosowanie jest ograni-
czone przez niską sprawność energetyczną i wysoki koszt (Kalina, Skorek, 1999). 

Zasilane gazem silniki tłokowe stosowane w małych układach skojarzonych 

Głównym problemem przy stosowaniu silników tłokowych w układach skojarzonych jest reali-
zacja procesu spalania biogazu. Obecnie spotykane stacjonarne sihiiki tłokowe mogą występować 
jako silniki z zapłonem iskrowym, bądź — samoczynnym. Prawie wszystkie wyposażone są w tur-
bosprężarkę i układ chłodzenia powietrza dolotowego. Typowo silniki posiadają 6, 8, 12 lub 16 cy-
lindrów w układzie „V" lub szeregowym i pracują z prędkościami 1500 bądź 1000 obr/min. 

Silniki z samoczynnym zapłonem mieszanki wymagają pracy w układzie dwupaliwowym 
(Góra, 1990). Niewielka dawka oleju napędowego jest podawana do silnika w celu zainicjowania 
zapłonu. Często jednostki takie przystosowane są do pracy przy zasilaniu wyłącznie olejem na 
wypadek przerw w dostawie gazu. Stosunki sprężania silników dwupaliwowych są identyczne 
jak zwykłych silników Diesla, co w czasie zasilania gazem wymaga dokładnej kontroli stosunku 
nadmiaru powietrza utrzymywanego na granicy mieszanek ubogich. Zapobiega to samozapłono-
wi mieszanki gazowo-powietrznej. W końcowej fazie sprężania wstrzykiwana jest pilotująca 
dawka oleju, której zadaniem jest zapłon mieszanki w cylindrze. Spalanie oleju pochłania pewną 
ilość powietrza, przez co mieszanka gazowo-powietrzna jest wzbogacana przy jednoczesnym 
wzroście temperatury w okolicach płomienia, po c ^ m następuje zapłon mieszanki gaz-powie-
trze. Energia doprowadzona za pomocą pilotującej dawki oleju jest ok. iO'* do 1 r a z y większa od 
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energii iskry świecy zapłonowej, co umożliwia spalanie mieszanki ubogiej (Góra, 1990). Pewną 
odmianą realizacji zapłonu w silnikach dwupaliwowych jest wysokociśnieniowy wtrysk gazu. 
Ilość oleju potrzebna do zainicjowania zapłonu wynosi 4-5% dawki oleju wymaganej przy pracy 
w trybie zasilania wyłącznie olejem. Silniki tego typu budowane przeważnie jako duże jednostki 
o mocach większych od 1 MW, znajdują zastosowanie w przemyśle. 

Najprostszy schemat urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
przedstawiony został na rysunku 5.3. Układ składa się z silnika i zestawu wymienników ciepła. 

SILNIK TŁOKOWY 

Odbiór ciepła z silnika 
w trzech etaoach; 
1. Ciepło z chłodzenia 

oleju smarnego; 
2. Ciepło z chłodzenia 

płaszcza wodnego 
silnika 

3. Ciepło z gazów 
odlotowych 

Zasilanie paliwem 

Generator 

l A A A / ^ U v W \ J 

Spaliny do komina 

Odbiory ciepła 

Rys. 5.3. Prosty układ skojarzony oparty o silnik tłokowy. Źródło: Kalina, Skorek, 1999. 

Źródła ciepła odpadowego z silnika to układy chłodzenia płaszcza wodnego i miski olejowej. 
Ze względu na problemy korozji, różnice ciśnień i wymaganą czystość czynnika w tych układach 
używane są pośrednie wymienniki płaszczowo-rurowe lub rzadziej płytowe, typu woda-woda 
lub olej-woda. Ciepło z tych źródeł odprowadzane jest w formie gorącej wody o temperaturze 
85-90°C. Dalszy odzysk ciepła odbywa się od spalin. Wymienniki instalowane w ciągu spalino-
wym mogą produkować również wodę gorącą lub parę o niskich parametrach (100-120°C). Za-
budowuje się tu najczęściej wymienniki płaszczowo-rurowe. Tradycyjny układ wymienników 
ciepła pozwala obniżyć temperaturę spalin do ok. 120°C. Dalszy odzysk energii może być prowa-
dzony przy użyciu wymienników kondensacyjnych. Wymienniki kondensacyjne często są stoso-
wane dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło niskotemperaturowe do ogrzewania szklarni, base-
nów kąpielowych czy wstępnego podgrzewania wody do kotłów. Źródła oraz ilości odzyskanego 
ciepła w stosunku do energii chemicznej. 

Poza prostymi konstrukcjami, szczególnie w przypadku większych układów, spotyka się także 
systemy bardziej skomplikowane. Silnik spalinowy może współpracować z kotłem odzyskowym 
produkując gorącą wodę i parę na kilku poziomach ciśnienia. Czasami para może być wykorzystana 
do napędu turbiny parowej w układzie kombinowanym. Możliwe jest także dodatkowe spalanie pa-
liwa w kotle odzyskowym, które poprawia sprawność układu i zwiększa jego moc ciepkią. Rysu-
nek 5.4. przedstawia rozbudowany układ skojarzony z kotłem odzyskowym i turbiną parową. 
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Turbina parowa 

e 
Zbiornik wody/ 
odgazowywacz 
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Walczak 

Zasilanie paliwem 
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KOCIOŁ ODZYSKOWY 

Spaliny do komina 
1. Ciepło chłodzenia 

oleju; 
2. Ciepło chłodzenia 

płaszcza wodnego; 
3. Ciepło kondensacji 

pary. 

Odbiory ciepła 

Rys. 5.4. Rozbudowany układ skojarzony z silnikiem tłokowym i turbiną parową. Źródło: Kalina, Skorek, 1999. 

Najczęściej rozwiązania takie znaj dują zastosowanie w przemyśle jako małe elektrociepłow-
nie zakładowe. Icłi zaletą jest możliwość pokrywania dużego zapotrzebowania na gorącą wodę 
i parę technologiczną. 

Turbiny gazowe stosowane w małych układach skojarzonych 

Turbiny gazowe znajdują szerokie zastosowanie w układach skojarzonych o mocy elektrycz-
nej powyżej 3 MW. Powodowane jest to głównie przez fakt, że jednostki o mniejszych mocach 
mająmniejsze sprawności oraz wymagają względnie wysokich nakładów inwestycyjnych. Pomi-
mo tego spotyka się jednak jednostki o mocach mniejszych od 1 MW. Mająone sprawności rzędu 
20-25%, co jest znacznie poniżej wartości deklarowanych dla podobnych rozmiarów silników 
tłokowych. Niemniej jednak wskaźnik wykorzystania energii chemicznej paliwa dla całego 
układu skojarzonego wynosi 80-90%, co wynika z odzysku wysokiej jakości ciepła pochodzące-
go od spalin w postaci pary o średnich parametrach. 

W stacjonarnych systemach skojarzonych stosuje się generalnie dwa typy turbin gazowych. 
Pierwszy z nich to odpowiednio dostosowane jednostki lotnicze, charakteryzujące się wysoką 
sprawnością nawet do 40%, niewielką masą oraz względnie cichą pracą. 

Ciężar turbiny o mocy 1 MW wynosi ok. 1 tony, podczas gdy tej samej mocy silnik tłokowy 
waży 10 ton. Prędkość obrotowa, z jaką zwykle pracują tego typu turbiny jest w zakresie 
20 000-25 000 obr/min. Wymaga to stosowania reduktorów, zapewniających dla prądu o czę-
stotliwości 50 Hz, prędkość obrotową generatora 1500 obr/min, co zwiększa koszt układu. 
Niewątpliwą zaletąjest tu możliwość dostarczenia turbiny, podobnie jak w przypadku silników, 
w postaci gotowego do instalacji modułu wyposażonego we wszystkie niezbędne układy stero-
wania i kontroli. Turbiny lotnicze to przeważnie najmniejsze jednostki stosowane w systemach 
skojarzonych. Pokrywają one zakres mocy rzędu 1 MW i poniżej. 
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Drugim typem są stacjonarne turbiny gazowe. Rozwój ich konstrukcji wynika z wymogów 
stawianych przez odbiorcę przemysłowego. Stąd też stacjonarne turbiny gazowe charakteryzują 
się przede wszystkim większymi mocami, większą masą, niższymi prędkościami obrotowymi 
( ł4 000—15 000 obr/min) i mniejszymi sprawnościami w stosunku do jednostek lotniczych. 
Zaznaczyć trzeba także, iż ich zastosowanie w zakresie małych mocy ograniczone jest znacznymi 
kosztami inwestycyjnymi. 

Typowy układ skojarzony zbudowany w oparciu o turbinę gazową składa się ze sprężarki, ko-
mory spalania, turbiny napędzającej generator i kotła odzyskowego. Oczywiście możliwych jest 
szereg wariantów konfiguracji układu w zależności od potrzeb odbiorcy. Najczęściej stosowane 
jest dodatkowe spalanie paliwa w kotle odzyskowym. Ze względu na odporność materiałów kon-
strukcyjnych i emisję tlenków azotu obniża się temperaturę spalin kierowanych do turbiny przez 
rozcieńczenie ich powietrzem. Zabieg ten powoduje, że zawartość tlenu w spalinach za turbiną 
wynosi 12-14%. Dodatkowa dawka paliwa wprowadzona do kotła odzyskowego wymaga więc 
zmniejszonej ilości powietrza do spalania, bądź też spalana jest wyłącznie przy użyciu tlenu ze 
spalin (zależnie od wielkości dawki), co wyraźnie poprawia sprawność całkowitą układu. Dalsze 
podwyższanie sprawności odbywa się przy zastosowaniu połączenia turbiny gazowej w układzie 
kombinowanym z turbiną parową. Rysunek 5.5. przedstawia złożony układ skojarzony z turbiną 
gazową, dodatkowym dopalaniem paliwa i turbiną parową. 

ZASILANIE PALIWEM 

Komora spalania 

KOMPRESOR 

TURBINA GZOWA 

Dopływ powietrza 

e 

TURBINA PAROWA 

Zbiornik wody/ 
odgazowywacz 

KOCIOŁ ODZYSKOWY 

Spaliny do komina ^ 

Odbiory ciepła 

Rys. 5.5. Złożony układ skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
z turbiną gazową i parową. Źródło: Kalina, Skorek, 1999. 

Temperatura spalin za turbiną gazową wynosi 500-570°C. Ponieważ turbina nie posiada G^k 
silnik tłokowy) obiegów chłodzących, spaliny te stanowią jedyne źródło ciepła, które może być 
użytecznie wykorzystane (Kalina, Skorek, 1999). Pozwala to na produkcję paiy o średnich para-
metrach w kotle odzyskowym. Typowy stosunek ciepła do energii elektrycznej wytwarzanych 
w skojarzeniu wynosi ok. 2,5:1, a w przypadku zastosowania dodatkowego spalania nawet 5:1. 
Wskaźnik wykorzystania energii chemicznej paliwa może osiągać tu nawet 95% (w przypadku 
dopalania bez udziału dodatkowego powietrza). 
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5.4.4. Dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej 

Jeśli niemożliwe jest wykorzystanie uszlachetnionego gazu wysypiskowego na miejscu, mo-
żna go dostarczyć do gazociągu. Wymagany jest jednak wysoki stopień oczyszczenia, niemal do 
czystego metanu. Dodawane są, dla zwiększenia bezpieczeństwa, substancje zapachowe, czasa-
mi wymagane jest dodanie propanu. 

Główną barierą dla tej metody wykorzystania gazu jest odległość od gazociągu do wysypiska 
i znaczne koszty, nawet jeżeli sprzedaje się odzyskany dwutlenek węgla. W USA i Europie Za-
chodniej instalacje takie ograniczone są do największych wysypisk (Opęchowski, 1997). 

5.4.5. Wykorzystanie gazu wysypiskowego jako paliwa do silników 

Na całym świecie obserwuje się rosnące zainteresowanie wykorzystaniem paliw gazowych 
do napędu pojazdów (Projekt odgazowania..., 1997). Głównym tego powodem jest stałe dążenie 
do obniżania emisji toksycznych składników spalin silników oraz kosztów eksploatacji. Aktual-
nie prowadzone są badania z gazem ziemnym, biogazem, propanem-butanem i wodorem. Do naj-
bardziej perspektywicznych w dużej skali należy zaliczyć gaz ziemny, a w skali lokalnej paliwa 
odnawialne, takie jak biogaz. Wodór jest wciąż bardzo drogi i chociaż pierwsze pojazdy zasilane 
tym paliwem zaprezentowano w 1978 r., do dzisiaj nie udało się znaleźć taniego sposobu produk-
cji wodoru i magazynowania go w pojazdach. 

5.4.5.1. Charakterystyka biogazu jako paliwa do silników 

Porównanie biogazu jako paliwa do silników z metanem, olejem napędowym i benzyną zilu-
strowano w tabeli 5.3. 

W porównaniu z mieszanką napędowa z udziałem benzyny analogiczna mieszanka z udziałem 
biogazu ma wartość opałową mniejszą o blisko 15% (oznacza to, że przy takim stopniu sprężania 
i współczynniku nadmiaru powietrza moc silnika zasilanego biogazem powinna być o 15% mniejsza 
od mocy silnika zasilanego benzyną) a w porównaniu z mieszanką z udziałem oleju napędowego 
o 11% (Góra, 1990). Zawartość CO2 w biogazie ma mały wpływ na wartość mieszanki napędowej 
z jego udziałem: mieszanka z udziałem biogazu zawierającego 67% CH4 ma lylko o 5% mniejszą 
wartość opałowa w porównaniu z udziałem czystego CH4. Im większa jest zawartość CO2 w bioga-
zie, tym większe jest przy takim samym ciśnieniu tzw. opóźnienie zapłonu, tj. czas od osiągnięcia 
temperatuiy zapłonu do rozpoczęcia procesu spalania (Góra, 1990). 

W porównaniu z benzyną biogaz zapala się przy znacznie większej zawartości powietrza 
w mieszance. Ze względu na zawartość gazu niepalnego, jakim jest CO2, biogaz ma lepsze 
właściwości przeciwstukowe niż czysty CH4. Dzięki tym właściwościom oraz wysokiej tempera-
turze zapłonu jest on znakomitym paliwem do silników z zapłonem iskrowym. Wysoka odpor-
ność przeciw stukowa biogazu umożliwia wyższy stopień jego sprężania w tego rodzaju silnikach 
w porównaniu z benzyną, a im wyższy jest stopień sprężania, tym większajest sprawność silnika. 
W rezultacie zwiększony stopień sprężania biogazu pozwala wyrównać spadek mocy silnika za-
silanego biogazem ( w porównaniu z silnikiem zasilanym benzyną) wskutek mniejszej wartości 
opałowej mieszanki napędowej i powolniejszego spalania biogazu. 

Ze względu na niską zapłonność biogaz wymaga zapłonu wymuszonego. Dlatego może on 
być używany jako paliwo do silników wysokoprężnych tylko pod warunkiem stosowania w nich 
zapłonu iskrowego lub niewielkiej ilości oleju napędowego (który ma niższą temperaturę 
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zapłonu niż mieszanka biogazu z powietrzem) w postaci paliwa zapłonowego. Tak, więc w prak-
tyce silnik wysokoprężny przystosowuje się do napędzania biogazem, przebudowując go albo na 
silnik gazowy z zapłonem iskrowym, albo na silnik dwupaliwowy z zapłonem samoczynnym za 
pomocą paliwa zapłonowego (Góra, 1990). 

TABELA 5.3. 

Biogaz jako paliwo do silników w porównaniu z metanem, olejem napędowym i benzyną (Góra, 1990) 

WŁAŚCIWOŚCI 
JEDNOSTKI 

MIAR 
BIOGAZ 

(67%obj. CH4) METAN 
OLEJ 

NAPĘDOWY BENZYNA 

Wartość opałowa 
jednostki masy 

MJ/kg 
i 

21,2 49,9 42,8 44,0 

leoretyczne (minimalne) 
zużycie powietrza 

do spalania 

m^/m^ 
kg/kg 

1 

6,35 
7,4 

9,52 
17,4 14,7 14,6 

Wartość opałowa mieszanki 
paliwa z powietrzem 

X = 1,6 

f 1 1 . . i 

1 
1 

( 

t 

: MJ/Nm^ 
i MJ/Nm^ 

2,77 2,88 3,10 
2,32 

3,22 

( 

Temperatura zapłonu i 620 700 210 250 

Dolna granica zapłonu: 
Zawartość paliwa 

w mieszance 
Współczynnik nadmiaru 

powietrza 

1 « 

%obj. 7,5 

1,9 

5,3 

1,9 

0,9 

1,3 

1.3 

1.4 

Górna granica zapłonu: 
Zawartość paliwa i 

w mieszance 
Współczynnik nadmiaru 

powietrza 

%obj. 18 

0,7 

14 

0,7 

2,2 

0,5 

6,4 

0,3 

Prędkość czoła płomienia 
w komorze spalania 

przy k - 1 
m/s 0,4 0,7 2,5 

Właściwości 
przeciwstukowe ^ 
Liczba oktanowa i > 120 > 120 

84-87 

1 Zawartość energii w 1 litrze ; 
1 pod ciśnieniem 20 MPa ' MJ/1 

w temp. 20°C 
0,5 < 0 , 5 <0 ,1 

Zawartość siarki lub H^S % was. S 

I — współczynnik nadmiaru powie{rza (przy pełnym obciążeniu od 0 ,7 - i dla silników gaźnikowycłi z zapłonem 
iskrowym do 1,4-2 dla silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa; dla silników zasilanych gazem — 
zarówno z zapłonem iskrowym, jak i wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym za pomocą paliwa zapłonowego — 
1,2-1,5). Źródło; Góra, 1990. 

Biogaz wykazuje Jednakże mniejszą smarowność oraz niekorzystny wpływ zawartej w bioga-
zie pary wodnej. Mniejsza smarowność działa niekorzystnie na zawoiy i icłi gniazda. Para wodna 
zawarta w biogazie może się skraplać w zimnym silniku pod wpływem mniejszego w porówna-
niu z atmosferycznym ciśnienia ssania. Prowadzi to do zawilgocenia świec zapłonowych oraz 
trudności z uruchomieniem silnika. 
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5.4.5.2. Adaptacja silników do zasilania biogazem 

Ciśnienie gazu doprowadzanego do silnika zasilanego biogazem powinno wynosić (zależnie 
od typu silnika) minimum 0,4 kPa do około 30 kPa. Jeśli do napędzania silnika stosuje się biogaz 
ze zbiorników wysokociśnieniowych, niezbędne jest, co najmniej dwustopniowe jego rozprę-
żanie za pomocą zaworów redukcyjnych (reduktorów ciśnienia), zaworów regulujących ciśnie-
nie (shiżą tylko do zmniejszania ciśnienia gazu już rozprężonego do kilku barów) lub wielostop-
niowych regulatorów ciśnienia. 

Adaptacja każdego — silnika do zasilania biogazem wymaga zainstalowania w układzie wloto-
wym mieszalnika gazu. Spełnia on podobną rolę jak gaźnik, tzn. miesza gaz z powietrzem w odpo-
wiednim stosunku. Może to być zwykła komora mieszalna z przepustnicą. W „klasycznych" mie-
szalnikach silników gazowych do pojazdów, dopływem gazu i powietrza steruje jednocześnie zawór 
przeponowy (w zależności od podciśnienia w przewodzie wlotowym silnika). Stosunek gazu i po-
wietrza zależy od formy grzybka zaworu regulacyjnego gazu. Zmiany stosunku gazu i powietrza 
przy obciążeniu bliskim pełnego zapewnia przepustnicą w przewodzie doprowadzającym gaz, 
a przy obciążeniu minimalnym zawór dodatkowego powietrza. Oprócz zwykłych mieszalników róż-
nych typów, które stosuje się razem ze specjalnie skonstruowanymi zaworami redukcyjnymi do sil-
ników pojazdów, pozwalającymi regulować ciśnienie wstępne w zależności od podciśnienia w prze-
wodzie wlotowym, używa się do tego samego celu również zwężek mieszających Yenturiego. 

Dostosowanie silnika benzynowego z zapłonem iskrowym do zasilania biogazem 

Jeśli nie dostosowuje się stopnia sprężania do większej odporności przeciwstukowej biogazu, 
adaptacja silnika do zasilania biogazem jest w tym wypadku bardzo prosta i ogranicza się do 
wmontowania mieszalnika gazu oraz przyspieszenia zapłonu (wymaga tego optymalna regulacja 
silnika); Dobrze Jest pozostawić w silniku gaźnik, gdyż pozwala to w każdej chwili przestawić go 
na zasilanie benzyną. Poza tym w gaźnik Jest zwykle wbudowana przepustnicą do regulacji silni-
ka, która nie wymaga wymiany. Przy napędzie dwupaliwowym (benzyna i biogaz) pożądana jest 
w silnikach szybkoobrotowych zmiana chwili zapłonu mierzonej kątem obrotu wału korbowego 
albo za pomocą przestawienia podciśnieniowego korektora wyprzedzenia zapłonu, albo przez 
przekręcenie całego rozdzielacza zapłonu. W elektronicznych instalacjach zapłonowych trzeba 
odpowiednio dostosować część elektroniczną. 

Zwiększenie stopnia sprężania, które jest warunkiem osiągnięcia przez silnik zasilany bioga-
zem mocy zbliżonej do tej, jaką osiąga silnik zasilany benzyną, wymaga zmiany tłoków. Tak 
przebudowany silnik w razie braku biogazu może być już tylko zasilany innym gazem, np. ziem-
nym. Chociaż ze względu na odporność przeciwstukową biogazu silniki biogazowe z zapłonem 
iskrowym mogłyby pracować przy stopniu sprężania równym nawet 1:18, ale dla zapewnienia 
należytego działania instalacji zapłonowej w praktyce stosuje się w tych silnikach stopień sprę-
żania w granicach od 1:9 do 1:13, ostatnio najczęściej od 1:11 do 1:13 (Góra, 1990). 

Przebudowa silnika wysokoprężnego na silnik dwupaliwowy z zapłonem samoczynnym 

W silniku zasilanym biogazem z zapłonem samoczynnym stopień sprężania mieszanki bioga-
zu z powietrzem musi zapewniać samozapłon oleju napędowego, wtryskiwanego do cylindra 
w celu zapalenia tej mieszanki, a wiec nie powinien różnić się od stopnia sprężania mieszanki ole-
ju napędowego z powietrzem w zwykłym silniku wysokoprężnym (Góra, 1990). Dla zwykłych 
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silników wysokoprężnych stopień sprężania wynosi 1:11-22 (w zależności od typu), a dla silni-
ków zasilanych biogazem z zapłonem samoczyrmym 1:16-18. Dużym zróżnicowaniem stopnia 
sprężania mieszanki w silnikach wysokoprężnych można wythimaczyć to, że niezbędne będzie, 
w trakcie ich przebudowy wymiana tłoków, ale dotyczy to tylko niektórych typów tych silników. 
Nie wymaga żadnych zmian aparatura do wtryskiwania paliwa, jeśli silnik ma być używany prze-
miennie (w razie braku biogazu) nadal jako zwykły silnik wysokoprężny zasilany olejem napędo-
wym (w takim przypadku mamy do czynienia z silnikiem dwupaliwowym). 

Komora spalania silnika dwupaliwowego z zapłonem samoczynnym nie powinna, podobnie 
jak w silniku gazowym z zapłonem iskrowym, zbytnio się nagrzewać w niektórych miejscach, 
gdyż może to prowadzić do spalania detonacyjnego. Dlatego w silnikach z komorą wstępną i wi-
rową komory spalania wymagają przebudowy. Natomiast w silnikach z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa wystarcza na ogół doprowadzenie biogazu do przewodu wlotowego (za pośrednictwem 
mieszalnika lub zwężki Yenturiego oraz dostosowanie regulacji przez zainstalowanie odpowied-
nich regulatorów. 

Przystosowanie silników do n ^ d u biogazem realizują również M. i J. Rutkowscy (Rutkowski M., 
Rutkowski J., 1997). 

5.4.6. Wykorzystanie gazu wysypiskowego w procesach technologicznych 

Jak wspomniano wcześniej, biogaz zawiera przeciętnie około 60% obj. metanu i 40% obj. 
dwutlenku węgla. W procesie grzewczym CO2, jest balastem, a w technologii syntezy metanolu 
jest wartościowym półproduktem i to czyni biogaz, z ekonomicznego punktu widzenia, atrakcyj-
nym surowcem syntezy chemicznej (Fechner, Kotowski, 1998). 

Spośród masowo wytwarzanych półproduktów przemysłu chemicznego, metanol wykazuje 
stały wzrost popytu. Wzrasta, bowiem jego zastosowanie w paliwach do silników, a poza tym 
można z niego już wytwarzać niskodrobinowe olefmy, aromaty, białko paszowe czy węglan 
dwumetyiu o identycznych właściwościach jak MTBE (eter metylotertbutylowy, będący substy-
tutem ety Iku ołowiu w benzynach). Jego syntezajest prosta i przebiega bez szkód dla środowiska. 

Obecnie proces jego syntezy przeprowadza się głównie na katalizatorze Cu-Zn0-Al203 przy 
ciśnieniu 7-10 MPa i w temperaturze 230-270°C wg egzotermicznych reakcji: 

CO + 2H2 = CH3OH 

CO2 + 3H2 == CH3OH + H2O 

Do syntezy metanolu z biogazu stworzony został trójfazowy reaktor, w którym drobno zmie-
lony katalizator do poniżej 150 mm suspenduje się w węglowodorach parafinowych lub nasyco-
nych alkoholach tłuszczowych (Fechner, Kotowski, 1998). Zapewnia on nie tylko izotermiczne 
warunki syntezy, dobre odprowadzenie ciepła reakcji syntezy, ale umożliwia stosowanie gazu 
syntezowego o dowolnej zawartości tlenku węgla. 

Reaktor ten charakteryzuje się średnicą 101/67 mm i wysokości 4000 mm. Udoskonalono 
również skład katalizatora syntezy metanolu specjalnie dla reaktora trójfazowego do układu 
C u - Z n O - M n s O s . 

Ze względów ekonomicznych najlepszym składem gazu syntezowego jest mieszanina około 
67% obj. H2, 28% CO i 5% CO2, a taką można uzyskać właśnie z biogazu. Ten przerabia się do 
gazu syntezowego w dwóch szeregowo pracujących reaktorach wypełnionych katalizatorem 
niklowym. 

Ilością dodawanej pary wodnej do biogazu można regulować w znacznym zakresie stosunek 
H2 do CO w gazie syntezowym. 
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Uzyskany metanol surowy, zawierający około 10% mas. wody, poddaje się rektyfikacji w dwóch 
szeregowo pracujących kolumnach w celu zapewnienia produktowi czystości na poziomie 99,99% 
mas. Ta jakość zapewnia jego przydatność do wytwórczości włókien poliestrowych, MTBE czy 
tworzyw sztucznych. Fakt, że dwutlenek węgla, zawarty w biogazie, zostaje wspólnie z metanem 
przemieniony katalitycznie w gaz syntezowy, czyni produkcję metanolu znacznie tańszą od 
wytwarzania go z gazu ziemnego lub z próżniowej pozostałości podestylacyjnej ropy (Fechner, 
Kotowski, 1998). 

5.4.7, Magazynowanie biogazu 

Celem magazynowania biogazu jest (Góra, 1990; Opęchowski, 1994): 
— Wyrównanie jego niedoborów w okresach szczytowego jego zapotrzebowania; 
— Wyrównanie wahań jego produkcji; 
— Wyrównanie różnic jego jakości. 
Zbiorniki gazu pozwalajątakże utrzymać stałe ciśnienie minimalne gazu w przewodach, jakie 

jest niezbędne do pracy urządzeń do użytkowania biogazu. Ze względu na małą gęstość energii 
w biogazie, a także niemożność jego skroplenia w warunkach normalnych, do jego magazynowa-
nia niezbędne są duże, a tym samym drogie zbiorniki. Biogaz pod normalnym ciśnieniem wyma-
ga 1500 razy większej pojemności zbiornika w porównaniu z taką samą ilością energii w postaci 
oleju napędowego lub opałowego. Zbiornik gazu jest na ogółjedną z najdroższych części w insta-
lacjach do wykorzystywania biogazu. Dlatego powinien być jak najmniejszy. Rzadko ma sens 
magazynowanie ilości biogazu większej od jego dziennej produkcji. Ze względów technicznych 
jak i ekonomicznych, a także z punktu widzenia bezpieczeństwa, za idealne rozwiązanie uważa 
się rezygnację z magazynowania biogazu np. do wytwarzania energii elektrycznej lub do ogrze-
wania. Jeśli biogaz jest wykorzystywany tylko do ogrzewania wody, jego magazynowanie jest za 
drogie (Góra, 1990). 

5.4.8. Przykłady wykorzystania gazu wysypiskowego w Polsce 

W Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 880 (Skalmowski, 2001) czynnych składo-
wisk odpadów, przy czym na większości z nich nie ma pełnej kontroli emisji gazu wysypiskowe-
go, któiy dostając się do środowiska powoduje m.in. wiele zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi 
i w sposób znaczący wpływa na pogłębianie się efektu cieplarnianego. Główny potencjał tech-
niczny gazu wysypiskowego w Polsce związany jest z ok. 100 większymi składowiskami komu-
nalnymi. Z powodu częstego braku odpowiednich uszczelnień masy składowanych odpadów, za-
soby gazu wysypiskowego możliwe do pozyskania nie przekraczają 30-45% ich całkowitego po-
tencjału powstającego na składowisku. Najlepszym sposobem ograniczenia zagrożeń dla środo-
wiska spowodowanych emisjami gazu wysypiskowego jest zbudowanie instalacji do jego odzy-
sku i energetycznego wykorzystania. Wypuszczanie gazu wysypiskowego bezpośrednio do at-
mosfery, bez spalenia w pochodni lub innego sposobu utylizacji, jest dziś — w świetle obo-
wiązujących umów międzynarodowych i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej — nie-
dopuszczalne. Typowe przykłady energetycznego wykorzystania (scharakteiyzowane wyżej) 
obejmują produkcję energii elektrycznej głównie w silnikach iskrowych, produkcję energii ciepl-
nej w przystosowanych kotłach gazowych, oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jed-
nostkach skojarzonych. Inne teclinicznie dopracowane możliwości (nie stosowane w Polsce) 
obejmują dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej, wykorzystanie gazu jako paliwa 
do silników oraz wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu. 
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Obecnie technologie energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego (głównie do pro-
dukcji energii elektrycznej lub w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej) należą do najszybciej 
rozwijających się gałęzi energetyki odnawialnej na świecie. W Polsce jeszcze w 1996 r. działało 
tylko kilka instalacji, w ostatnich dwóch latach liczba ta zaczęła się szybko zwiększać, dochodząc 
w końcu 1998 r. do 16 (Balcewicz, 2001). Pierwsze wdrożenia dotyczyły jak dotąd instalacji pro-
dukujących tylko energię elektryczną, zaś moc zainstalowana na poszczególnych składowiskach 
na ogół nie przekraczała 200 kW. Aktualnie istnieje tendencja budowy instalacji większych (po-
wyżej 1 MW) lub zwiększania mocy instalacji już istniejących. Energia cieplna jest najczęściej 
zużywana na potrzeby własne operatora składowiska, lub jest sprzedawana do miejskiej sieci 
ciepłowniczej bądź innych odbiorców (np. duże kompleksy szklarni). W maju 1999 r. łączna moc 
instalacji wykorzystujących gaz wysypiskowy wynosiła 5,44 MW elektrycznych i ponad 3,5 
MW cieplnych. 

Miejskie składowiska odpadów komunalnych to kłopotliwa strona każdej aglomeracji i metro-
polii. Niestety obecnie konieczna i nieodzowna. Mogą być jednak użyteczne i dochodowe. Każde 
składowisko komunalne to nic innego, jak tworzone na naszych oczach złoże metanu, którego eks-
ploatacja staje się ekologiczną koniecznością. 

Już w 1993 roku w Toruniu zawiązano spółkę Biogaz Inwestor, której celem było wybudowa-
nie i prowadzenie zakładu utylizacji gazu wysypiskowego oraz produkcja energii elektrycznej 
i cieplnej w skojarzeniu (Balcewicz, 2001). Jej moc elektryczna wynosi 550 kW, zaś moc ter-
miczna 700 kW. Stanowi to ekwiwalent 2600 ton węgla rocznie i emisj i 41,6 ton dwutlenku siarki 
i 58,5 ton pyłu. Instalacja utylizuje gaz wysypiskowy o średniej zawartości ponad 50 proc. meta-
nu, 25,9 proc. dwutlenku węgla i ponad 20 proc. azotu oraz śladowych ilości tlenu. Przedsięwzię-
cie to zostało zrealizowane przy udziale duńskiej firmy Hedeslskabet, która dostarczyła swoją 
technologię i była jednocześnie koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Unii Europejskiej, 
w ramach programu THERME. 

Gaz pozyskiwany jest na liczącym 11 hektarów składowisku, mieszczącym milion ton odpa-
dów — przez 40 studni oraz rurociągi ssące. Następnie jest sprężany i przesyłany 500 metrowym 
rurociągiem do elektrociepłowni. Tu znajduje się silnik gazowy oraz wymienniki ciepła zainsta-
lowane w układzie chłodzenia i kolektorze gazów spalinowych. Energia elektryczna dostarczana 
jest do Zakładu Energetycznego w Toruniu, zaś ciepło do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Jej konwencjonalny ekwiwalent szacowany jest na 1000 ton oleju napędowego rocznie. Zakłada 
się, iż instalacja będzie pracować, co najmniej 20 lat dostarczając szacunkowo, co najmniej 4,5 
miliona kWh energii elektrycznej oraz 5,5 młn kWh energii cieplnej. 

Elektrownia biogazowa na składowisku Szadółki, zlokalizowanym 8 kilometrów od Gdańska, 
została zbudowana przez spółkę pod nazwą „Zakład Utylizacyjny", należącą w 100 procentach do 
Gminy Gdańsk. Tu wykorzystano długoletnie doświadczenia w tym zakresie firmy Sigma/KM 
Miljoteknik z Malmo, zaś zainstalowano dwa dwustukilowatowe zespoły prądotwórcze produkcji 
ZM PZLWola w Warszawie. Każdy z nich składa się z 12-cylindrowego tłokowego silnika spalino-
wego z zapłonem iskrowym o pojemności 26,64 litra i mocy 320 KM przy 1500 obrotów na minutę. 
Każdy z tych silników sprzęgnięty jest z 200 kW indukcyjną prądnicą asynchroniczną na 
napięcie zmienne 380 V. Oba eksploatowane w Szadółkach sihiiki spalinowe wyposażone są 
w amerykańskie elektroniczne moduły zapłonowe oraz regulatory prędkości obrotowej z powodze-
niem współpracujące z czeskimi programowalnymi sterownikami kontrolno-dozorowymi. Produ-
kowana tu energia elektryczna kierowana jest do kontenerowej stacji transformatorowej, a tam — 
poprzez rozdzielnicę niskich napięć — w pierwszej kolejności zaspokajane są własne potrzeby 
zakładu, zaś nadwyżki — poprzez transformator o mocy 630 kVA-0,4/l 5 kV — odsprzedawane do 
zakładu energetycznego. Tłumiki wylotu spalin zainstalowano na poddaszu elektrowni, a silnikowe 

96 



Biomasa. Energia odnawialna 

chłodnice wody obiegowej wraz z wentylatorami — ze względu na planowane odzyskiwanie ciepła 
— usytuowano na zewnątrz budynku. Kompletny obiekt oddano do użytku 28 września 1998 roku. 
Generalnym wykonawcą inwestycji była Kopalnia Piasku Maczki Bór, natomiast Przedsiębiorstwo 
Robót Wiertniczych HYDROPOL z Gdańska bezpośrednio prowadziło budowę. Cała inwe-
stycja kosztowała w 1998 roku 2,1 min zł, przy czym 41% tej kwoty stanowił kredyt 
NUTEK/ENERGIMYNDIGHETEN ze Szwecji, 24% pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 13,4% — dotacja EkoFunduszu, zaś 21% — środki 
własne. Prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych założony został na 5 lat. Wyniki te będą 
cłiybajednak lepsze, skoro w pierwszym roku działahiości wyprodukowano tu 3,8 min kilowatogo-
dzin energii elektrycznej, z czego sprzedano 3 271 800 kWh uzyskując ze sprzedaży kwotę 
605 283 zł (Balcewicz, 2001). 

Także w Radomiu na 12-hektarowym składowisku odpadów komunalnych działa biogazowa 
elektrociepłownia, pracująca również w oparciu o silniki PZL WOLA typu 105H12G. Zarówno 
wysypisko jak i elektrociepłownię prowadzi gminna spółka PPUH RadkOM. Instalacja pracuje 
na czynnym cały czas składowisku odpadów. Ciepło wyprodukowane jest wykorzystywane do 
ogrzewania pomieszczeń spółki i tuneli ogrodniczych, zaś energia elektryczna sprzedawana do 
sieci ogólnokrajowej. Dzięki wykorzystaniu biogazu, zlikwidowano w okolicy trzy lokalne 
kotłownie opalane węglem. Urządzenia do sprężania biogazu, silniki wraz z agregatami prądo-
twórczymi oraz stacja odzysku ciepła umieszczone są w jednym trzyczęściowym, wolno 
stojącym budynku, który znajduje się wprost na terenie kompostowni i działu produkcji zielonej. 
Składowisko to działa od początku 1990 roku i złożono tu już grubo ponad milion metrów sze-
ściennych śmieci. Wydajność tego „złoża" sięga blisko 200 m^ gazu na godzinę. 

Podobnie rzecz ma się w Bydgoszczy. Na komunalnym wysypisku śmieci od półtora roku 
działa mała — bo składająca się z dwóch agregatów prądotwórczych elektrownia gazowa. Eks-
ploatacja elektrowni przyniosła miejskiej kasie w Bydgoszczy prawie 200 tys. zł zysku. Agregaty 
prądotwórcze zainstalowane na wysypisku mają łącznie moc 300 kilowatów. Instalacja czynna 
jest całą dobę, wymaga jedynie jednej osoby do obsługi. 

Duńska firma HEDESLSKABET zaczęła również pozyskiwać biogaz, z składowiska odpa-
dów komunalnych w podolsztyńskich Lęgajnach. Gaz z wysypiska zamienia się na energię elek-
tryczną i cieplną. Firma podpisała z gminą Olsztyn 15 letni kontrakt. Zgodnie z umową 15% zy-
sku netto pochodzącego ze sprzedaży energii trafi do olsztyńskiej kasy miejskiej. Duńczycy na 
własny koszt, około 6 milionów złotych, uruchomili zakład pozyskiwania gazu, specjalne studnie 
gazowe, linie przesyłowe oraz przyłącza do potencjalnych nabywców. Wszystkie urządzenia zo-
stały wyprodukowane w Danii. Złoża gazu są na tyle duże, że opłaca się ich eksploatowanie. Tur-
bina ma moc ponad 800 kilowatów. Energię elektryczną Duńczycy zamierzają sprzedawać 
olsztyńskiemu Zakładowi Energetycznemu. Z ciepła, które powstanie przy tej okazji, korzystać 
mają m.in. pobliska spółdzielnia ogrodnicza oraz mieszkańcy Łęgajn i okolicznych miejscowo-
ści. Na składowisko w Lęgajnach trafia ok. 200 ton odpadów komunalnych dziennie. Istnieje ono 
od 1971 r. i jest jedynym składowiskiem, na które wywożone są śmieci z Olsztyna. 

Dla większych składowisk odpadów komunalnych z powodzeniem mogą być wykorzystywa-
ne potężne silniki okrętowe wytwarzane od lat przez firmę H. CEGIELSKI — POZNAŃ S.A, 
Silnik gazowy 8A20G jest silnikiem czterosuwowym rzędowym, ośmiocylindrowym, doładowa-
nym turbosprężarką napędzaną turbiną spalinową, zasilaną stałociśnieniowo. Został on zaprojek-
towany na bazie silnika morskiego typu A 20, produkowanego przez HCP na licencji SULZERA. 
Generator elektryczny asynchroniczny SCf400Y6 6,3 kV sprzęgnięty z silnikiem gazowym 
współpracuje równolegle z siecią państwową. Silnik gazowy pracuje z prędkością nadsynchro-
niczną, w niewielkim tylko stopniu powiększającą się w miarę wzrostu obciążenia silnika. Silnik 
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osiągnął do tej pory moc 650 kW i maksymalną sprawność 36,1%, co odpowiadało jednostkowe-
mu zużyciu ok. 0,4 m metanu na kWti. Czynna moc elektryczna zespołu wynosi 600 kW, zaś wy-
tworzona energia elektryczna jest odprowadzana do sieci pracującej na napięciu 6,3 kV. Układ 
wymienników ciepła: woda-woda i spaliny-woda pozwala odzyskać, co najmniej 257 kW ciepła 
z układu chłodzenia silnika i co najmniej 318 kW z układu wydecliowego. Koncepcja ze-
społu ciepłowniczego, zasilanego biogazem, została zrealizowana wspólnie przez specjalistów 
z Zakładów H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. oraz pracowników Katedry Maszyn Tłokowych 
i Techniki Sterowania Politechniki Częstochowskiej. Był to tzw. projekt celowy finansowany 
przez Komitet Badań Naukowych. Prace te zostały zakończone w marcu 1997 roku, a pierwsze 
uruchomienie silnika miało miejsce 15 maja 1997 roku. Po próbach zespół rozpoczął prze-
mysłową eksploatację w centralnej oczyszczalni ścieków „WARTA" w Częstochowie. Zespół 
elektroclepłowniczy oparty na silniku 8A20G jest eksploatowany w częstochowskiej oczyszczal-
ni ścieków od połowy 1998 roku. Od chwili uruchomienia do końca 1999 roku przepracował 
1862 godziny, wytwarzając 835 MWh energii elektrycznej oraz 762 MWh ciepła. Wartość „wy-
produkowanego" w tym czasie prądu oszacowana została na ponad 139 min PLN, co stanowi 
ok. 19% kosztów jego zakupu. Zdaniem naukowców z Politechniki Częstochowskiej, konstruk-
cja pochodząca od Cegielskiego — choć prototypowa — jest także korzystna cenowo na tle po-
dobnych zespołów oferowanych przez dostawców zagranicznych. Nakłady inwestycyjne w przy-
padku rodzimej konstrukcji kształtują się na poziomie ok. 350 USD/kW mocy, podczas gdy przy 
dostawach oferentów zagranicznych trzeba się liczyć z wydatkami na poziomie przekraczającym 
co najmniej 1000 DEM/kW (Balcewicz, 2001). 

Wykorzystanie biogazu ze Składowiska Odpadów Komunalnych „Barycz" w Krakowie sze-
rzej przedstawiono w rozdziałach 6,1, 8. 

5.4.9. Czynniki utrudniające użytkowanie biogazu 

Podczas wykorzystywania biogazu mogą występować utrudnienia, których głównym powo-
dem może być (Góra, 1990): 

— nasycenie biogazu parą wodną i domieszką H2S (gaz ten rozpuszcza się w wodzie i powodu-
je korozje metali); 

— zawartość cząsteczek zawiesin, które powodują zalepianie się zaworów i tworzenie 
n agarów; 

— wahania zawartości CH4, które wpływają na sprawność jego spalania; 
— wahania ciśnień gazu. 
W związku z ochładzaniem się biogazu należy się liczyć z kondensacją paiy wodnej i niebezpie-

czeństwa zamarznięcia wody w przewodach gazowych. Do najbardziej rozpowszecłmionych sposo-
bów użytkowania biogazu wystarczy odwodnienie go poprzez ochłodzenie do 10°C, a dla uniknięcia 
korozji należy stosować przewody ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego dużej gęstości i od-
porności na uderzenie. 

Przed użyciem biogazu może wystąpić potrzeba jego oczyszczenia. 
Stopień i sposób oczyszczania zebranego gazu wysypiskowego zależy od przewidywanego 

wykorzystania. Związki, które należy usunąć przed gospodarczym wykorzystaniem gazu, to 
z jednej strony substancje powodujące korozję urządzeń, takie jak np. halogeny czy siarkowodór, 
z drugiej zaś związki, które rozcieńczają metan i obniżają jego wartość cieplną, np. dwutlenek 
węgla, azot, woda. Istnieją dwa możliwe podejścia do usuwania śladowych zanieczyszczeń gazu. 
Można je usunąć ze strumienia gazu przed jego końcowym wykorzystaniem, lecz może okazać 
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się uzasadnione ekonomicznie pozostawienie ich w gazie przy jednoczesnej modyfikacji 
urządzeń do utylizacji. Zestawienie metod, które mogą być stosowane w procesach oczyszczania 
gazu z lotnych składników przedstawiono w tabeli 5.4. 

Metody oczyszczania biogazu z lotnych składników 

TABELA 5.4. 

RODZAJ 
PROCESL 

USUWANIE 
RODZAJ 

PROCESL Wody Dwutlenku węgla Siarkowodoru Chlorowco-
węglowodorów 

Adsorbcja przez: Żel glinowy. 
Żel krzemowy Węgiel aktywowany Węgiel aktywowany 

: Adsorbcja fizyczna 
1 w cieczy 

Chlorki, 
Glikole etylenowe 

Wypłukiwanie 
wodą. 

Węglan propylenu 

Wypłukiwanie 
wodą 

Metanol, 
Glikole etylenowe 

Adsorbcja 
' cliemiczna 

1 1 1 

Wapno palone, 
Clilorek wapnia 

Ciała stałe: 
Wapno palone 

Ciecze: 
Wodorotlenki 

alkaliczne. 
Węglany alkaliczne, 

Etanoloaminy 

Ciała stałe: 
Tlenki żelaza. 

Wapno gaszone; 
Ciecze: 

Wodorotlenki 
alkaliczne, 

Węglany alkaliczne, 
Etyloaminy, 
Sole żelaza 

1 i 

Inne 
Scłiładzanie, 

Sprężanie 
i schładzanie 

Membrany, 
Sito molekularne 

Membrany, 
Utlenianie 

mikrobiologiczne 

Membrany, 
Sito molekularne. 

Sprężanie 
i schładzanie 

Źródło: Opęchowski, 1997. 

Gaz wysypiskowy można uważać za gaz naturalny, gdy stężenie dwutlenku węgla zostanie 
zmniejszone do poniżej 1-3% objętościowych, a zawartość siarkowodoru wynosi mniej niż 
5 mg/m^ (Opęchowski, 1997). 



6. PRZYKŁAD ZAGOSPODAROWANIA BIOGAZU 
ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
„BARYCZ" 

Właścicielem składowiska jest Urząd Miasta i Gminy Kraków, natomiast teren pod składowi-
skiem należy do Skarbu Państwa, a pozostaje we władaniu Kopalni Soli „Wieliczka". Użytkow-
nikiem składowiska jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 

Przedstawione w niniejszym rozdziale zagadnienia opracowano na podstawie (Dokumentacja 
Techniczna...). 

6.1. Informacje podstawowe o składowisku odpadów komunalnych 

Lokalizacja 

Składowisko „Barycz" powstało w 1974 roku na terenie wyeksploatowanej Kopalni Otworo-
wej Solanki, obsługuje ono zespół miejski Krakowa i Wieliczkę. 

Znajduje się w obrębie granic miasta Krakowa, około 11 km na południe od centrum i grani-
czy z miastem Wieliczką. Od strony północnej wysypisko ograniczone jest ul. Krzemieniecką, od 
strony zachodniej groblą ziemną, będącą przedłużeniem ul. Żelazowskiego, od strony południo-
wej lasem Soboniowickim, a od wschodu ul. Lipową, należącą do miasta Wieliczki. 

Po stronie północnej wysypiska przepływa potok Malinówka będący dopływem rzeki Serafy, 
która wpada do Wisły. W około wysypiska, w zapadliskach powierzclmi, które powstały w wyni-
ku eksploatacji złoża soli, znajduje się wiele stawów. Najbliższe wysypisku budynki mieszkalne 
znajdują się w odległości około 300 metrów. 

Opis wysypiska 

Teren składowiska odpadów komunalnych w Baryczy został podzielony na trzy strefy. Strefa I 
znajdująca się we wschodniej części wysypiska, na której rozpoczęto składowanie śmieci została już 
wypełniona. Również około połowy II strefy wysypiska we wschodniej jego części zostało do roku 
1991 wypełnione. Obie te części zostały przykryte warstwą ziemi i obecnie poddawane są procesowi 
rekultywacji i odgazowania. 

W1999 roku czynny obszar wysypiska objął swoim zasięgiem pozostałą część strefy II. Wysypi-
sko śmieci w Baryczy (strefy I, II i III) zajmuje obszar około 33 hektarów. Na wysypisku składowa-
ne są stałe odpady komunakie o nie zróżnicowanym składzie jakościowym. Obecnie na wysypisku 
składowanych jest około 170 tys. ton odpadów rocznie. Odpady nie są segregowane. Wysypisko nie 
ma wykonanej izolacji dna oraz systemu drenażu odcieków. Granica składowania odpadów przebie-
ga po południowej stronie wysypiska na wysokości o rzędnej 270 m n.p.t. Aktualna wysokość skład-
owania wynosi około 17 metrów. Granicą strefy II wysypiska od strony zachodniej, czyli od strony 
proponowanego III etapu rozbudowy, ma być zaprojektowany wał ziemny, którego korona wyko-
rzystywana będzie jako droga eksploatacyjna. Po stronie wschodniej wysypiska zlokalizowana jest 
stacja do spalania gazii odsysanego z części wysypiska, na której zakończono już eksploatację. 

Plan usytuowania instalacji do spalania gazu wysypiskowego przedstawiono na rysunku 6.1. 
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W związku z koniecznością przedłużenia czasu eksploatacji wysypiska w Baryczy, zaprojek-
towano zwiększenie jego pojemności poprzez poszerzenie granic oraz zwiększenie wysokości 
składowania odpadów. W związku z tym przesuną się granice wysypiska w kierunku południo-
wym — do granic zalesiania — oraz podniesiona zostanie rzędna składowania do wysokości nie 
powodującej występowania zastoisk wodnych. Dzięki temu geometryczna pojemność wysypiska 
zwiększy się na tyle, że odpady komunalne będą mogły być składowane w Baryczy jeszcze przez 
okres 5-6 lat. 

6,2, Zagospodarowanie biogazu ze składowiska „Barycz" 

Biogaz z wysypiska odpadów komunalnycłi Barycz jest wykorzystywany do produkcji ener-
gii elektrycznej, a jego nadwyżki kierowane są do zamkniętej komory spalania. Produkty po-
wstające w wyniku spalania emitowane są przez komin do atmosfery. Podstawowym elementem 
instalacji utylizacji biogazu jest węzeł gazowy. Do węzła dostarczany jest biogaz odbierany ze 
składowiska za pośrednictwem instalacji odgazowującej. Biogaz z węzła gazowego w zależności 
od potrzeb kierowany jest do instalacji spalania lub instalacji do produkcji energii elektrycznej^ 

6.2.1. Opis instalacji odgazowującej 

Instalacja odgazowania wysypiska składa się z dwócłi części. Jedną wybudowano na zrekul-
tywowanej, a drugą na eksploatowanej części składowiska. 

— Instalacja do odgazowania zrekultywowanej części składowiska odbiera gaz z 41 studni 
odgazowujących. Studnie wyposażone są w głowice połączone elastycznym przewodem 
do poziomej sieci gazowej. Głowice posiadają klapę do regulacji natężenia wypływu 
gazu, króciec pomiaru ciśnienia i składu gazu w studni oraz otwór rewizyjny zamyka-
ny nakrętką 6/4. Sieć gazowa złożona jest z trzecli kolektorów zbiorczych o średnicy 
110 mm oraz kolektora głównego o średnicy 160 mm, którym biogaz jest transportowany 
do węzła gazowego. Na trasie kolektora głównego zainstalowano w studzienkach dwa 
odwadniacze do odbioru kondensatu zawartego w gazie. 

— Na eksploatowanej części wysypiska wykonano 12 studni odgazowujących i ułożono 
8 rurociągów horyzontalnych (stan na 1999 rok), z których biogaz dostarczany jest do 
budynku stacji zbiorczej zlokalizowanej w pobliżu bloku energetycznego do produkcji 
energii elektrycznej. Wewnątrz budynku na kolektorach doprowadzających biogaz do 
kolektora zbiorczego zainstalowano zawory odcinające, umożliwiające regulację ilości 
dostarczanego biogazu do stacji. W stacji zbiorczej zainstalowano zbiornik odwad-
niający na ciecz wysypiskową, który jest opróżniany przy pomocy pompy. Biogaz ze sta-
cji zbiorczej transportowany jest dwoma rurociągami do węzła gazowego instalacji do 
utylizacji biogazu. 

6.2.2. Opis instalacji do utylizacji biogazu 

Węzeł gazowy instalacji do utylizacji biogazu zlokalizowany jest w północno-zachodniej zre-
kultywowanej części wysypiska „Barycz" i składa się z: 

— instalacji do spalania biogazu; 
— instalacji przesyłu biogazu do produkcji energii elektrycznej. 
Uproszczony schemat instalacji utylizacji biogazu na wysypisku „Barycz" przedstawiono na 

lysunku 6.2. 
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Rozdział 6 

a) Instalacja do spalania biogazu 

Istniejącą instalację do spalania biogazu z części zrekultywowanej, przystosowano do przyję-
cia również biogazu z części eksploatowanej wysypiska. Adaptacja instalacji została wykonana 
przy następujących założeniacłi teclinologicznych: 

— blok energetyczny ma priorytet dostawy gazu; 
— instalacja pracuje w przypadku planowanych lub awaryjnych przestojów bloku energe-

tycznego lub w przypadku potwierdzonych stałych nadwyżek ilości odbieranego gazu 
z zrekultywowanej i eksploatowanej części wysypiska. 

W trakcie prac adaptacyjnych mających na celu odbiór gazu, z dwóch części wysypiska, do 
węzła spalania, a następnie jego przesył do bloku energetycznego wykonano modernizację insta-
lacji w następujący sposób: 

Gazociąg doprowadzający gaz z I etapu 

Na gazociągu doprowadzającym gaz z zrekultywowanej części wysypiska „Baiycz" zamon-
towano zawór odcinający ZR3 i zamontowano króciec z zaworem do pomiaru ciśnienia po stro-
nie ssącej. Następnie wymieniono odcinek gazociągu doprowadzający gaz od zaworu ZR3 do ist-
niejącego zaworu ZOl odcinającego dopływ gazu do sprężarki. Za sprężarką po stronie tłocznej 
zdemontowano rurociąg (wykonany PVC), doprowadzający gaz do komoiy spalania i poprowa-
dzono nową instalację (wykonaną z PE) w taki sposób aby umożliwić dostawę gazu zarówno do 
bloku energetycznego jak i komory spalania. Wykonano dwa ciągi instalacji. Na ciągu I dopro-
wadzającym gaz do komory spalania zainstalowano zawór elektromagnetyczny Z02, zwężkę po-
miarową QR oraz króciec do poboru gazu do analizy. Ciąg II instalacji został połączony z gazo-
ciągiem powrotnym, tłoczącym gaz do bloku energetycznego. Na gazociągu powrotnym zainsta-
lowano zwężkę pomiarową trzy zawory odcinające ZRl, ZWl, Z06, stabilizator ciśnienia, króć-
ce do pomiaru ciśnienia i poboru próbek gazu do analizy oraz odcinek wydmuchowy. 

Gazociąg doprowadzający gaz z II etapu 

Gazociąg doprowadzający gaz z drugiego etapu od stacji gazowej oddalonej od węzła spala-
nia o około 350 m składa się z dwóch nitek (90 mm i 125 mm), na których zamontowano odwad-
niacz. Obie nitki połączone zostały we wspólny rurociąg (125 mm) w pobliżu węzła spalania. 
Gazociąg ten, aby umożliwić jednoczesny odbiór gazu z obu części składowiska odpadów komu-
nalnych, został wyposażony w zawór odcinający ZR2 i połączony z istniejącym rurociągiem mię-
dzy zaworami ZOł i ZR3. Odcinek rurociągu łączący gazociągi wykonano przy zastosowaniu 
węża elastycznego zamontowanego na kołnierzach umożliwiających szybkie zamontowanie 
(okresowo) gazomierza turbinkowego. Schemat zmodernizowanej instalacji przedstawiono na 
rysunku 6.2. 

Główna część instalacji spalania zabudowana jest w kontenerze i składa się z następujących 
elementów: 

— komory spalania; 
— palnika głównego; 
— automatycznego pahiika olejowego do zapalania biogazu; 
— wentylatora nadmuchowego palnika głównego; 
— układu chłodzenia komory spalania; 
— aparatury kontrolno-pomiarowej. 
Schemat instalacji do spalania gazu wysypiskowego przedstawiono na rysunku 6.3. 
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Rozdział 6 

Instalacja do spalania gazu wysypiskowego została połączona z instalacją do odgazowania 
wysypiska w sposób elastyczny, zapewniający bezpieczne połączenie na podłożu niestabilnym. 
Teren, na którym umieszczono instalację, został odpowiednio przygotowany i ogrodzony. 

Założenia tecliniczne dla instalacji do spalania gazu wysypiskowego 

— Głównymi składnikami gazu o wartości opałowej około 20 MJ/m^ są metan (ok. 60%) 
i dwutlenek węgla (ok. 40%); 

— przewidywana ilość odsysanego gazu z odwiertów wynosi 200-250 m /h; 
— temperatura w komorze w trakcie spalania gazu zawarta będzie w przedziale 900-1100°C; 
— do wstępnego oczyszczania gazu z kondensatu zainstalowany będzie odwadniacz; 
— podstawowe elementy instalacji stanowić będą palniki (główny i pilotowy), komora spa-

lania i komin odprowadzający produkty spalania do atmosfery; 
— instalacja zostanie wyposażona w układy automatyczne zapewniające bezpieczeństwo 

pracy instalacji spalania oraz kontrolę warunków spalania gazu; 
— armatura oraz urządzenia sterujące i elementy automatyki będą zabudowane w przewoźnym 

kontenerze. 

b) Instalacja przesyłu biogazu do produkcji energii elektrycznej 

Instalacja przesyłu biogazu do produkcji energii elektrycznej ma za zadanie dostarczenie bio-
gazu do bloku energetycznego o parametrach wymaganych przez firmę HASSĘ (producenta blo-
ku energetycznego), tj.: 

— ilość gazu 85 mVh-150 m'/h, przy 50% v/v CH4; 
— ciśnienie przed blokiem energetycznym 70 mbar-90 mbar. 
Blok energetyczny do produkcji energii elektrycznej z biogazu umieszczony jest w kontene-

rze zainstalowanym w pobliżu budynków administracyjnych i bramy wjazdowej na wysypisko 
(rysunek 6.I.). Biogaz o parametrach wymaganych przez producenta bloku energetycznego do-
starczany jest z węzła gazowego zlokalizowanego w kontenerze instalacji spalania. 

Schemat zabudowanej w kontenerze instalacji do spalania i przesyłu biogazu do bloku ener-
getycznego obrazuje rysunek 6.4. . 

W skład instalacji do utylizacji gazu wysypiskowego wchodzą następujące zespoły: 
— zespół oczyszczania biogazu; 
— zespół zasysania i sprężania biogazu; 
— zespół pomiaru natężenia przepływu gazu wysypiskowego; 
— zespół spalania biogazu; 
— zespół odbioru i przesyłu gazu do bloku do wytwarzania energii elektrycznej; 
— aparatura kontrolno-pomiarowa. 

Zespół oczyszczania gazu wysypiskowego 

Kondensat zawarty w gazie odbieranym ze studni wykrapla się w instalacji odgazowania i odbie-
rany jest w dwóch osadnikach umieszczonych na rurociągu zbiorczym o średnicy (|) = 160 mm insta-
lacji. Oddzielny osadnik umieszczono na instalacji doprowadzającej gaz z eksploatowanej części 
wysypiska. Na gazociągu zbiorczym obu instalacji, tuż za zaworem głównym odcinającym dopływ 
gazu do instalacji, dodatkowo zainstalowany jest osadnik do odbierania kondensatu i cząstek 
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Rozdział 6 

Stałych. Osadnik wyposażony jest w pompę zatapialną typu KP 150-1 (produkcji firmy 
GRUNDFOS), z wyłącznikiem pływakowym. Pompa będzie okresowo, automatycznie opróżniała 
zawartość osadnika. 

Zespół zasysania i sprężania gazu wysypiskowego 

Po wybudowaniu instalacji do odgazowania eksploatowanej części składowiska „Barycz" 
zwiększyła się możliwość odbioru ilości gazu przeznaczonego do utylizacji. Mając w perspekty-
wie rozbudowę instalacji do produkcji energii elektrycznej, a tym samym zwiększone zapotrze-
bowanie na biogaz, podjęto decyzję o zakupie drugiej dmuchawy ssąco-tłoczącej. W tym celu za-
kupiono dmuchawę typu DR-3-S.A. (wersja GAZ-EX) o parametrach: wydajność 250 m7h, 
moc silnika 4,0 kW, obroty 3000/min. Parametry nowej ssawy są podobne do parametrów ssa-
wy DR-92-2.6 (wydajność: 252 mVh, moc silnika: 3,0 kW, obroty: 5184/min.), obsługującej 
bezawaryjnie od kilku lat instalację do spalania biogazu. Montażu dmuchawy dokonano w taki 
sposób, aby umożliwić wykorzystanie każdej z nich do zasilania zarówno bloku energetycznego 
jak i instalacji spalania oraz zapewnić mieszanie biogazu z obydwu części składowiska. Obecnie 
w przypadku awarii lub przestoju spowodowanego remontem jednej z dmuchaw po odpowied-
nim przełączeniu zaworów można zapewnić ciągłość dostawy biogazu dla potrzeb wytwarzania 
energii elektrycznej. W układzie instalacyjnym każdej z dmuchaw zainstalowano „by pass" 
służący do regulacji ciśnienia tłoczonego gazu. 

Zainstalowanie drugiej ssawy oprócz obwodu sterowania wymagało wykonania dla niej ob-
wodu rozruchowego. Obwód ten wykonano w szafie zasilająco-sterującej (pomiarowej). Stycz-
nik 2Q dla obsługi palnika olejowego zastąpiono przekaźnikiem R15 z cewką zasilaną napięciem 
230 V, 50 Hz. Silnik ssawy zasilany jest za pomocą stycznika TSM-1 poprzez przekaźnik ter-
miczny P16R (7,5-10,5 A) i zabezpieczony wyłącznikiem instalacyjnym typu S193-B-25A. 

Zespół pomiaru natężenia przepływu gazu 

W celu określenia natężenia przepływu gazu zainstalowano dwie zwężki pomiarowe: jedną 
na rurociągu doprowadzającym gaz do instalacji spalania, a drugą na rurociągu do bloku energe-
tycznego. Zwężka zainstalowana na gazociągu doprowadzającym gaz do bloku energetycznego 
współpracuje z przetwornikiem różnicy ciśnień. Sygnał prądowy z przetwornika różnicy ciśnień 
jest przetwarzany, a wynik pomiaru można odczytać na wyświetlaczu miernika cyfrowego. Natę-
żenie przepływu biogazu przeznaczonego do spalania mierzy się za pomocą zwężki pomiaro-
wej typu AG2-c2cl-90. Zamontowana ona jest na rurociągu łączącym dmuchawę z palnikiem 
głównym. 

Zespół spałania biogazu 

Instalacja do spalania biogazu może być uruchamiana jedynie w przypadku długich przerw 
w pracy bloku energetycznego (remonty, konserwacje). Sprężony biogaz dostarczany jest ruro-
ciągiem o średnicy (|) = 90 mm do palnika głównego zamontowanego w komorze spalania. Na ru-
rociągu doprowadzającym gaz do palnika głównego zainstalowano zwężkę pomiarową, zawory 
regulacyjne i odcinające oraz króćce umożliwiające pomiar ciśnienia i pobór próbek g a ^ do 
analizy. 

W celu zapewnienia optymalnych warunków spalania do komory podawane jest powietrze 
z wentylatora. Instalacja zapewnia spalenie 50-250 m^/h bioga2H o zawartości metanu około 50%. 
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Zespół odbioru i przesyłu gazu do blol^u wytwarzania energii elektrycznej 

Sprężony biogaz w węźle odbioru przesyłany jest rurociągiem (średnica (j) = 125 mm) o długości 
około 350 metrów do bloku energetycznego. Odcinek rurociągu umieszczony w kontenerze wypo-
sażony jest w króćce pozwalające na pomiar ciśnienia i pobór próbek gazu do analizy. Na części ru-
rociągu poza kontenerem zainstalowano wydmuchowy zawór bezpieczeństwa (firmy Schlumber-
ger) i stabilizator ciśnienia (firmy Kromschroder), przyłącza do poboru próbek gazu i pomiaru ciś-
nienia oraz dwie zasuwy. Jedna z zasuw umożliwia odcięcie dopływu gazu do bloku energetyczne-
go, druga natomiast służy do przedmucłiiwania gazociągu. 

Aparatura kontrolno-pomiarowa 

Aparatura kontrolno-pomiarowa węzła gazowego zainstalowana jest w: 
— bloku energetycznym; 
— kontenerze instalacji spalania; 
— pomieszczeniu obsługi (zaplecze wysypiska). 
W kontenerze bloku do wytwarzania energii elektrycznej zainstalowano analizatory gazów: 

metanu „BINOS 100" (o zakresie pomiarowym 0-80% CH4) i tlenu „OXYNOS 100" (o zakresie 
pomiarowym 0-21% O2). 

Analizatory zawartości metanu i tlenu w biogazie oraz przetwornik ciśnienia wyposażone są 
w analogowe wyjścia prądowe o sygnale 4-20 mA DC. Zawartość metanu i tlenu w biogazie zasi-
lającym blok energetyczny można odczytać na wyświetlaczach mierników cyfrowych zabudo-
wanych w szafkach pomiarowo-sterujących I i II, umieszczonych w kontenerze instalacji spala-
nia oraz pomieszczeniu zaplecza. 

Ciśnienie wlotowe gazu do bloku energetycznego mierzone w formie sygnału prądowego 
4-20 mA, przesyłane jest do szafki II i wskazywane na wyświetlaczu miernika. 

Wskaźniki zawartości metanu i tlenu wycechowane są w [%], a wskaźnik wartości ciśnienia 
w [kPa]. 

W kontenerze instalacji spalania biogazu na obu rurociągach po stronie ssącej do pomiaru ciś-
nienia zainstalowano wakuometry. Na kolektorze doprowadzającym biogaz do bloku energe-
tycznego po stronie tłoczącej zainstalowano zwężkę pomiarową. Powstający spadek ciśnienia na 
zwężce oraz wielkość ciśnienia w rurociągu mierzone są przetwornikami różnicy ciśnień. Analo-
gowe sygnały prądowe 4-20 mA DC przekazywane są do szafki pomiarowo-sterowniczej I, 
w której zainstalowane mierniki wskazują odpowiednio wartości przepływu w [mVh] i ciśnienia 
w [kPa]. Dodatkowo wartość natężenia przepływu gazu przekazywana jest linią napowietrzną do 
szafki pomiarowo-sterowniczej II, która mieści się w pomieszczeniu obsługi instalacji. 

Pomiar ilości biogazu podawanego do komory spalania realizowany jest poprzez pomiar 
spadku ciśnienia na zwężce i rejestrowany na elektromechanicznym mierniku PWS-4. 

Na rurociągach doprowadzających biogaz do bloku energetycznego i do komory spalania po 
stronie tłocznej zamontowano zawory z króćcami umożliwiającymi pobór próbek biogazu do 
analizy. Zawartość tlenu w gazie przesyłanym do spalania kontrolowana jest za pomocą analiza-
tora — PERMOLIT. 

W kontenerze instalacji do spalania biogazu zainstalowano czujnik metanu zasilany z od-
dzielnego zasilacza, umieszczonego w szafie zasilająco-sterującej, napięciem 12 V DC. Czujnik 
ten jest połączony z centralą eksplozymetryczną znajdującą się w pomieszczeniu dla obsługi. 
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6.2.3. Kontrolne wyniki pomiarów zawartości poszczególnych składników w biogazie 
w latach 1996-1999 (Dokumentacja Techniczna...) 

Kontrole prawidłowego działania instalacji są przeprowadzane co kilka miesięcy. W poniż-
szycłi tabelach zostały przytoczone wyniki pomiarów zawartości poszczególnych składników 
gazu doprowadzanego do komory spalania, bloku energetycznego oraz skład spalin uzyskane 
w czasie badań kontrolnych, na podstawie (Dokumentacja Techniczna...). 

Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że instalacja działa bez zarzutu. Zdarzają się 
co prawda pewne wahania metanu w biogazie ale wszystko jest w granicach normy i nie szkodzi 
instalacji odgazowania a tym samym instalacji utylizacji. 

— Dane z września i października 1996 roku: 

TABELA 6.1 

Skład gazu doprowadzanego do instalacji spalania 

A F • ^ Ł i f B ^ a V A "W • 

SKŁAD GAZU WYSYPISKOWEGO 1 v/v] 
DA 1A POMIARU 

CO2 CH4 O2 N2 

18.09.1996 32,3 65,2 0,0 2,5 

25.09.1996 30,2 66,4 0,1 3,3 

10.10.1996 28,7 64,7 0,6 6 

19.10.1996 29,3 66,2 0,0 4,5 

31.10.1996 28,3 63,2 0,5 8 

TABELA 6.2. 

Skład spalin 

DATA POMIARU 

1 • ' 

SKŁAD GAZU W Y S Y P I S K O W E G O | v/vj 
DATA POMIARU 

! CO. CH4 O2 

18,09.1996 
( 

32,3 65,2 0,0 

25.09.1996 30,2 66,4 OJ 

10.10.1996 28,7 64,7 0,6 

19.10.1996 29,3 66,2 0,0 

31.10.1996 28,3 63,2 0,5 

Zawartość metanu w gazie jest wysoka i nie odbiega od wartości mierzonych w ostatnich 
dwóch latach. Również zawartość dwutlenku węgla utrzymuje się na stałym poziomie. Niewielka 
zawartość tlenu w gazie nie powoduje żadnych zakłóceń w pracy instalacji ani zagrożeń. 
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Dane z grudnia 1996 roku: 

Skład gazu doprowadzanego do instalacji spalania 

TABELA 6.3. 

DATA POMIARU 
SKŁAD GAZU W Y S Y P I S K O W E G O I v/vl 

DATA POMIARU 
CO2 CH4 O2 N : 

2.12.1996 26,9 66,3 0,1 6,7 

Skład spalin 

TABELA 6.4. 

DATA 
POMIARU 

SKŁAD SPALIN 

DATA 
POMIARU CO2 O2 CO N O , 

W S P Ó Ł C Z Y N N I K 
NADMIARU 

POWIETRZA 

2.12.1996 3,8-7,0% [v/v] 10,5-12,5% [v/v] 10,0-15,0 ppm 0 - 3 ppm 1,9-2,3 

Wyniki utrzymują się na takim samym poziomie jak w czasie poprzednich badań. 
— Dane ze stycznia, lutego i marca 1997 roku: 

Skład gazu doprowadzanego do instalacji spalania 

TABELA 6.5 

DATA POMIARU 
SKŁAD GAZU WYSYPISKOWEGO | v/vl 

DATA POMIARU 
CO2 CH4 O2 N: 

20.01.1997 23,7 58 0,0 18,3 

07.02.1997 24,9 53 0,0 22,1 

11.03.1997 22,5 51,4 0,0 26,1 

20.03.1997 21,3 52,8 0,5 25,4 

TABELA 6.6. 

Wyniki analizy spalin 

DATA 
POMIARU 

SKŁAD SPALIN 

DATA 
POMIARU CO2 O2 

1 
CO 

1 

N O , 
W S P Ó Ł C Z Y N N I K 

N A D M I A R U 
POWIETRZA 

07.02.1997 3,1 6,8% [v/v] 9,8-12,3% [v/v] 11,0-16 ppm 0 - 2 ppm 1,8-2,1 
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Zawartość metanu i dwutlenku węgla w gazie w okresie zimowym nieznacznie się zmniej-
szyła ze względu na zwiększony udział azotu w gazie wysypiskowym. Nikła zawartość tlenu 
w gazie na poziomie 0,5% [v/v] w jednym dniu pomiarowym (20.03.97.) jest dopuszczalna i nie 
powoduje żadnych zakłóceń w pracy instalacji ani zagrożeń. 

— Dane z kwietnia, maja i czerwca 1997 roku: 

TABELA 6.7 

Skład gazu doprowadzanego do instalacji spalania 

i 
1 

DATA POMIARU 
SKŁAD GAZU W Y S Y P I S K O W E G O % [ v/vl 

i 
1 

DATA POMIARU 
CO2 CH4 O2 N2 

1 
08.04.1997 27,6 64,3 0,0 8,1 

25.04.1997 28,0 62,5 0,3 9,2 

30.04.1997 22,1 46,8 0,4 30,7 

08.05.1997 21,7 55,0 0,4 25,4 

12.05.1997 24,1 53,1 0,2 22,6 

20.05.1997 22,9 50,2 0,0 26,9 

29.05.1997 22,9 54,9 0,0 
1 
• 

22,2 ! 
Ą 

09.06.1997 22,9 51,7 0,0 
1 

25,4 

24.06.1997 23,4 50,2 0,0 

— — f 
t 

26,4 1 

29.06.1997 21,8 51,5 0,0 
, 

26,7 

Wyniki analizy spalin 

TABELA 6.8 

SKŁAD SPALIN 

DATA 
POMIARU CO: O2 CO ! 

1 
N O , 

WSPÓŁCZYNNIK 
NADMIARU 

POWIETRZA 

29.05.1997 4,1-6,8% [v/v] 10,9-11,7% [v/v] 
1 

9,5-13,0 ppm ; 0 - 4 ppm 2,0-2,2 

W II kwartale 1997 roku zaobserwowano spadek zawartości głównycłi składników gazu wy-
sypiskowego doprowadzanego z zrekultywowanych części składowiska do instalacji spalania 
(ich udział procentowy był zmienny i wahał się w granicach: metan 46,8-64,3% obj., dwudenek 
węgla 21,7-28,0% obj.). 

Zmiany w stabilności składu gazu wynikają z powodu zablokowania perforowanej części nie-
których studni gazowych przez ciecz wysypiskową, której poziom podniósł się na skutek inten-
sywnego składowania odpadów na eksploatowanej części wysypiska. 
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Dane z lipca, sierpnia i września 1997 roku: 
TABELA 6.9 

Skład gazu doprowadzanego do instalacji spalania 
' • 1 1 • I W W W I * • 

SKŁAD GAZU W Y S Y P l S K O W E G O % I v/vl 
DA 1A POMIARU 

CO: CH4 O2 N2 

1 12.07-1997 27,5 65,4 0,0 7,1 

15.07.1997 25,0 57,0 0,0 18,0 

23.07.1997 
1 

23,5 55,8 0,0 20,7 
1 

08.08.1997 24,3 59,7 0,0 16,0 

1 20.08.1997 23,7 59,3 0,0 17,0 

27.08.1997 24,4 62,3 0,0 13,3 

08.09.1997 24,5 60,1 0,0 15,4 

26.09.1997 26,0 57,4 0,0 16,6 

Wyniki analizy spalin 
TABELA 6.10. 

DATA 
POMIARU 

1 

SKŁAD SPALIN 

DATA 
POMIARU 

1 
CO2 O2 

1 1 

CO NOx 
WSPÓŁCZYNNIK 

NADMIARU 
POWIETRZA 

15.07.1997 5,5 6 J % [ v / v ] ; lOJ l l ,5%{v/v] 9,3-12,2 ppm 0 - 3 ppm 2,0-2,1 

W III kwartale 1997 roku zawartość głównych składników gazu wysypiskowego doprowa-
dzanego z zrekultywowanej części składowiska do instalacji spalania była zmienna i wałiała się 
w granicach: metan 55,8-65,4% obj., dwutlenek węgla 23,5-27,5% obj. W dalszym ciągu obser-
wuje się spadkową tendencję produkcji metanu. 

Zmiany w stabilności składu gazu wynikają m.in. z powodu zablokowania perforowanej czę-
ści niektórych studni gazowych przez ciecz wysypiskową, której poziom podniósł się na skutek 
intensywnego składowania odpadów na eksploatowanej części wysypiska. 

— Dane z października, listopada i grudnia 1997 roku; 
TABELA 6. U . 

Skład gazu doprowadzanego do instalacji spalania 

1 SKŁAD GAZU W Y S Y P I S K O W E G O % | v/vl 
! D A I A POMIARU 

CO2 CH^ O2 N2 
1 

10.10.1997 24,4 56,9 0,0 15,7 

10.11.1997 26,1 59,9 0,0 
1 

14,0 

; 20.1L1997 24,8 58,1 0,0 17,1 

01.12.1997 24,8 58,3 0,0 16,9 

13.12.1997 24,2 59,6 0,0 16,4 
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TABELA 6.12. 

Wyniki analizy spalin 

1 

1 i 
DATA 

POMIARU 

SKŁAD SPALIN 
1 

1 i 
DATA 

POMIARU CO2 O2 CO N O , 
WSPÓŁCZYNNIK 

N A D M I A R U 
POWIETRZA 

10.11.1997 1 5,7% [v/v] 11,3% [v/v] 7,0 ppm 3 ppm 2,1 
— - • . .1 . • • • _ J . 1 

W IV kwartale zaobserwowano niewielkie zmiany w składzie gazu wysypiskowego dopro-
wadzanego do instalacji spalania. Zawartość metanu wahała się w granicach 55,9-59,9% obj. 
a dwutlenku węgla 24,2-26,1% obj. 

— Dane ze stycznia, lutego i marca 1998 roku: 

Skład gazu doprowadzanego do instalacji spalania 

TABELA 6.13. 

DATA POMIARU 
SKŁAD GAZU W Y S Y P I S K O W E G O % 1 v/v] 

DATA POMIARU 
CO2 CH4 O2 N, 

07.01.1998 23,8 59,5 0,0 16,7 

22 .0Li998 24,0 55,8 0,9 19,3 

23.02.1998 24,8 59,2 0,5 15,5 

16.03.1998 27,1 54,8 0,9 17,2 

18.03.1998 26,8 54,2 0,7 18,3 

TABELA 6.14. 

Wyniki analizy spalin 

4 
1 

DATA 
POMIARU 

1 
1 

• -L , , l i i i . . . — ^ i 

SKŁAD SPALIN 4 
1 

DATA 
POMIARU 

1 
1 

i 
1 

CO2 

1 • 

1 

O2 CO N O , 
WSPÓŁCZYNNIK 

N A D M I A R U 
POWIETRZA 

f • ' 

23.03.1998 
6,2% [v/v] 10,8% [v/v] 5 ppm 2 ppm 2,0 

W I kwartale 1998 roku zawartość metanu w gazie wahała się w granicach 54,2-59,5% obj., 
dwutlenku węgla 23,8-27,1% obj. i tlenu 0,0-0,9% obj. Niewielka zawartość tlenu w gazie do-
prowadzonym do instalacji wynika prawdopodobnie z podsysania tlenu ze studni usytuowanych 
w pobliżu skarpy na zrekultywowanej części wysypiska. Korekta w składzie gazu zostanie doko-
nana w trakcie wiosennej regulacji instalacji odgazowania wysypiska „Barycz". 
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Dane z kwietnia 1998 roku: 

Skład gazu doprowadzanego do instalacji spalania 

TABELA 6.15 

DATA POMIARL 
SKŁAD GAZU W Y S Y P l S K O W E G O % [ v/vl 

DATA POMIARL 
CO2 CH4 O2 N2 

02.04.1998 26,4 57,6 0,6 15,4 

24.04.1998 25,0 52,4 0,4 22,2 

16.04.1998 26,4 57,4 0,0 16,2 

17.04.1998 26,5 57,1 0,0 16,4 

TABELA 6.16. 

Wyniki analizy spalin 

1 1 

D A I A 
POMIARU 

SKŁAD SPALIN 1 1 

D A I A 
POMIARU CO2 O2 c o N O , 

W S P Ó Ł C Z Y N N I K 
N A D M I A R U 

POWIETRZA 

17.04.1998 5,9% [v/v] l l , l % [ v / v ] J 7,0 ppm 1 PP'^ 2,1 

W II kwartale 1998 roku instalacja do spalania gazu wysypiskowego pracowała do dnia 
18 kwietnia. W tym okresie zawartość metanu w gazie wahała się w granicach 52,4-57,6% obj., 
dwutlenku węgla 25,0-26,5% obj. i tlenu 0,0-0,6% obj. 

Następnie dokonano adaptacji instalacji w celu przystosowania jej do współpracy z blokiem 
energetycznym zainstalowanym przez firmę HASSĘ. Aktualnie instalacja spełnia rolę stacji 
przesyłowej biogazu uzyskanego z nieeksploatowanej części wysypiska Barycz do bloku energe-
tycznego. W przypadku nadmiaru biogazu oraz w przypadku dłuższych przerw w produkcji ener-
gii elektrycznej instalacja może być wykorzystywana zgodnie z obowiązującą instrukcją obsługi 
do spalania biogazu. 

— Dane z lipca, sierpnia i września 1998 roku: 
TABELA 6.17. 

Skład gazu przesyłanego do bloku energetycznego 

t 

DATA POMIARU 
SKŁAD GAZU WYSYPISKOWEGO% | v/v| 

t 

DATA POMIARU 
CO2 CH4 0 2 N2 

09.07.1998 25,4 57,3 0,3 17,0 

30.07.1998 25,0 57,2 0,3 
j 

17,5 

12.08.1998 26,1 59,5 0,3 14,1 

24.08.1998 27,5 56,3 0.2 16,0 
1 

03.09.1998 26,2 57,9 0,5 15,4 

21.09.1998 25,3 55,8 0,3 18,6 
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W III kwartale 1998 roku nie pracowała instalacja do spalania gazu wysypiskowego. W tym 
okresie zawartość metanu w gazie przesyłanym do bloku energetycznego wahała się w granicach 
55,8-59,5% obj., dwutlenku węgla 25,0-27,5% obj. i tlenu 0,2-0,5% obj. 

— Dane z października, listopada i grudnia 1998 roku: 

Skład gazu doprowadzanego do bloku energetycznego 

TABELA 6.18 

DATA POMIARU 
SKŁAD GAZU WYSYPISKOWEGO% [ v/vl 

DATA POMIARU 
CO2 CH4 O2 N2 

16.10.1998 26,9 60,3 0,8 12,0 

18.10.1998 27,1 59,7 0,9 12,3 

22.10.1998 28,7 62,5 0,6 8,2 

28.10.1998 27,8 64,9 0,0 7,3 
t 

14.11.1998 28,0 64,4 0,2 7,4 
f • • - • 

07.12.1998 29,0 65,8 0,5 4,7 

17.12.1998 26,9 63,2 0,6 9,3 

TABELA 6.19. 

Skład gazu doprowadzanego do komory spalania 

DATA POMIARU 
SKŁAD GAZU WV SYPISKOWEGO% ( v/v | 

DATA POMIARU 
CO2 CH4 O2 N2 

16.10.1998 35,3 50,5 2,5 11,7 

18.10.1998 35,2 49,6 2,2 13,0 

22.10.1998 38,2 53,6 1,5 6,7 

11.12.1998 19,2 65,1 0,9 14,8 

W IV kwartale 1998 roku biogaz doprowadzony do instalacji spalania posiadał skład: metan 
49,6-65,1% obj., dwutlenek węgla 19,2-38,2% obj., tlen 0,0-0,9% obj. W tym czasie zawartość 
metanu w gazie przesyłanym do bloku energetycznego wahała się w granicach 59,7-65,8% obj., 
dwutlenek węgla 26,9-29% obj., tlen 0,0-0,9% obj. Czyli wszystko utrzymuje się w normie. 

WI kwartale 1999 roku zawartość metanu w biogazie dostarczanym do instalacji spalania wa-
hała się w granicach 36,0-66,4% obj., dwudenku węgla 24,0-39,2% obj., tlenu 0,2-8,6% obj. 
Gaz spalano w komorze w przypadku gdy zawartość denu w biogazie była mniejsza od 0,1 % obj. 
Biogaz do bloku energetycznego dostarczany jest ze zrekultywowanej części składowiska i skład 
Jego jest stabilny. 
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Dane ze stycznia, lutego i marca 1999 roku: 

TABELA 6.20. 

Slcład gazu doprowadzanego do bloku energetycznego 

1. I • i i i • • • I I - -

i ) 
t 

DATA POMIARU 
SKŁAD GAZU W Y S Y P I S K O W E G O % v/v] 

1. I • i i i • • • I I - -

i ) 
t 

DATA POMIARU 
CO2 CH^ O2 N2 

20.01.1999 26,3 63 1,2 9,5 

25.01.1999 27,1 63,4 0,3 8,2 

10.02.1999 26,5 60,0 0,8 12,7 

11.02.1999 26,6 60,4 0,6 12,4 

28.02.1999 26,4 61,5 0,7 11,4 

12.03,1999 
1 

27,0 61,3 0,4 11,3 

TABELA 6.21. 

Skład gazu doprowadzanego do komory spalania z eksploatowanej części składowiska 

DATA POMIARU 
1 
1 
f 

SKŁAD GAZU W Y S Y P I S K O W E G O % I v/v] 
DATA POMIARU 

1 
1 
f CO2 CH4 O2 N2 

6.01.1999 24,0 36,0 8,6 31,4 

20,01.1999 26,7 41,0 6,5 25,8 

25.01.1999 27,4 66,4 0,2 6,0 

10.02.1999 39,2 60,1 0,2 0,5 

11.02,1999 38,6 60,2 0,8 0,4 

I 14.02.1999 38,5 59,5 0,7 1,3 

15.02.1999 38,9 59,8 0,4 1,0 

28.02.1999 38,2 57,5 1,0 3,3 

12.03.1999 38,7 60,1 0,6 0,6 

6.3. Sposoby likwidacji zagrożeń środowiska na składowisku „Barycz" 

Każde wysypisko odpadów i teren wokół niego jest miejscem realnego zagrożenia dla flory i fau-
ny. Zagrożenia są spowodowane procesami biochemicznymi przebiegającymi w złożu składowiska. 
Jak szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego i atmosfery, może być niekontrolowane i nieza-
gospodarowane wysypisko zostało przedstawione w rozdziale 5.3. niniejszej pracy. 

Omawiane wysypisko posiada system ujmowania i utylizacji biogazu z równoczesnym 
gospodarczym wykorzystaniem go w wyniku przetworzenia w energię elektryczną i cieplną 
(rozdział 6.2.). Ujęcie i utylizacja biogazu zapobiega jego rozprzestrzenianiu się w gruncie, 
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przenikaniu do wody gruntowej i pogarszaniu jej jakości oraz migracji do atmosfery, co z kolei 
pozwala na znaczne ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów i zagrożenia toksycznego 
i duszącego dla ludzi. Równie istotną konsekwencją tych działań jest maksymalne ograniczenie 
możliwości wybuchów gazu i powstawanie samozapłonów. 

Gaz surowy odbierany ze złoża zawiera przeciętnie około 63% CH4,34% CO2, śladowe ilości 
siarkowodoru (H2S) oraz innych par i gazów o przykrych zapachach. 

Gaz w wysypisku podlega przemieszczaniu poprzez dyfuzję — metan posiadający stosunko-
wo małe cząsteczki (lżejszy o połowę od powietrza) łatwo migruje przez warstwy zarówno w po-
ziomie, jak i w pionie. Natomiast dwutlenek węgla jest półtora raza cięższy od powietrza, łatwiej 
migruje w dół i w pionie oraz łatwiej rozpuszcza się w wodach podziemnych i odciekach. 

System rurociągów oraz studnie gazowe wchodzące w skład instalacji odgazowania wysypi-
ska wykonane są z utwardzonego polietylenu — PEHD. Ułożone są w wykopanych w śmieciach 
kanałach i otworach, obsypane warstwą żwiru lub tłuczonego szkła, które zabezpiecza je przed 
mechanicznymi uszkodzeniami i zatykaniem otworów odsysających. System odgazowania jest 
szczelny — aby system nie zasysał powietrza studnie przykryte są szczelnymi kapturami, a śmie-
ci wokół (przy kapturze) studni i rurociągi poziome pokryte 1-1,5 metrową warstwą odpadów 
i uszczelnione warstwą gliny z betonitem. Jakość biogazu jest kontrolowana przy każdym ruro-
ciągu. Na wejściu do kolektora zbiorczego zainstalowane są mierniki zawartości tlenu w gazie. 
Rozwiązanie to pozwala na ewentualne odcięcie zaworem rurociągu lub studni, z których poda-
wany jest biogaz złej jakości. Rozwiązanie to gwarantuje bezpieczną eksploatację systemu odga-
zowania wysypiska. 

Studnie wychwytują (odsysają) biogaz w promieniu około 25 metrów. Działanie całego syste-
mu odsysania biogazu jest efektywne przy prawidłowym odwodnieniu terenu. System odgazo-
wania wysypiska wpływa korzystnie na stan powietrza atmosferycznego, pod warunkiem pra-
widłowego jego uszczelnienia i odwodnienia terenu wysypiska. Znacznie ograniczona została 
emisja szkodliwych zanieczyszczeń i uciążliwych zapachów. 

Składowanie i utylizacja odpadów odbywa się według odpowiedniej technologii. Odpady są 
składowane cienkimi warstwami bardzo dokładnie zagęszczonymi i przysypywanymi warstwa-
mi z materiału chemicznie obojętnego. Metoda ta pozwala na ograniczenie do minimum proble-
mów związanych z robactwem i roznoszeniem odpadów lekkich przez wiatr oraz przyczynia się 
do zmniejszenia emisji gazu do atmosfery, a tym samym wszelakich zapachów. Dobre zagęsz-
czenie składowanych odpadów pozwala na eliminację wielu zagrożeń, jak nadmierne osiadanie 
wysypiska, migracja gazu do atmosfery i wszystkie zagrożenia dla środowiska z tego wynikające, 
powstawanie samozapłonów i pożarów, żerowanie drobnych zwierząt i zalęganie się gryzoni na 
wysypisku. 

Wysypisko „Barycz" nie posiada dodatkowej izolacji dna, lecz korzystna struktura geologiczna 
terenu, na którym zlokalizowane jest wysypisko (nieprzepuszczalna warstwa gliny o grubości około 
30 metrów) uniemożliwia przedostawanie się odcieków z wysypiska do wód podziemnych. 

Przepływający obok wysypiska potok Malinówka na całej wysokości wysypiska jest skolek-
torowany. Odcieki z wysypiska nie zanieczyszczają go. 

Ścieki powstałe przy odwadnianiu biogazu, za pomocą urządzenia umieszczonego za kolek-
torem zbiorczym, zbierane są w studzience zbiorczej, a następnie przepompowywane do żelbeto-
wego zbiornika odcieków z wysypiska. Zbiornik odbiera głównie wody odciekowe i opadowe 
z rowów opaskowych, usytuowanych u podstawy skarp składowiska. Wody ze zbiornika od-
wożone są wozami asenizacyjnymi i zrzucane do studzienek w miejscach wskazanych przez 
MPWiK', a następnie odprowadzane na oczyszczalnię ścieków. 

Przedstawione powyżej zabezpieczenia systemu odwadniania wysypiska, mające na celu zwięk-
szenie ilości wychwytywanego biogazu, nie wpływają ujemnie na czystość wód powierzchniowych 
i podziemnych. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
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6.4. Pianka mocznikowo-formaldehydowa jako nowe zabezpieczenie 
wysypiska (Dokumentacja Techniczna...) 

W okresie kwiecień-maj 1999 na wysypisku odpadów komunabych w Baryczy testowana 
była nowa pianka mocznikowo-formaldehydowa — Plastsoil. Jest to produkt niemieckiej firmy 
„SCHAUM-CHEMIE" W. BAUER ESSEN. Badania nad Plastsoilem prowadzone są od ponad 
20 lat i trwają nadal. W założeniach pierwotnych Plastsoil pomyślany był jako warstwa piany stano-
wiąca rezerwuar wody, lokowany pod piaszczystymi gruntami albo też jako warstwa „sztucznej zie-
mi". W poszukiwaniu innych możliwości zastosowań przed około ośmiu laty Plastsoil trafił na wy-
sypiska śmieci komunalnych i przemysłowych, gdyż niektóre jego właściwości rekomendowały go 
w ten obszar zastosowań. Jako główne z nich wymienić należy (Dokumentacja Techniczna...): 

— ściśliwość piany Plastsoil do 10% objętości; 
— niepalność piany a więc bardzo dobre zabezpieczenie wysypiska przed samozapaleniem 

i pożarami; 
— zatrzymywanie opadów wód deszczowych przez wchłanianie jej w warstwę piany; 
— eliminowanie, a co najmniej znaczne ograniczenie wyziewów i wydzielania się fetoru 

w rejonie wysypiska. 
Dziś ta ostatnia właściwość należy do głównych zalet piany Plastsoil. 
Ogromnie ważną właściwością jest również ściśliwość piany do 10%. Oznacza to, że jeżeli 

odpady na wysypisku zostaną przykryte dywanem piany o grubości 10 cm, sypanie następnej 
warstwy odpadów spowoduje spłaszczenie warstwy piany do grubości l cm bez utraty wymie-
nionych wcześniej właściwości. Daje to poważne oszczędności w wykorzystywaniu pojemności 
składowiska, co nie jest do uzyskania przy stosowaniu warstw na przykład mineralnych. 

Charakterystyka Plastsoilu 

Jest to aminoplast złożony z dwóch kompletów. Pierwszy to zmodyfikowany roztwór żywicy P, 
której minerałami wyjściowymi są mocznik i formaldehyd. Drugim komponentem jest roztwór pia-
ny P, składający się z syntetycznego mydła i mocno rozcieńczonego kwasu fosforowego. 

Na wytworzenie 10001 Plastsoilu potrzeba: 201 roztworu żywicy P, 161 roztworu pianowego P, 
964 1 powietrza. Roztwór pianowy zostaje przy pomocy powietrza spieniony około 70 razy, a na-
stępnie ustabilizowany żywicą z aminoplastu. Po tej reakcji powstaje piana Plastsoil. Po wysuszeniu 
ostatecznie przyjmuje strukturę otwarto-komórkową. Produkt ten w postaci komponentów wyjścio-
wych ma niedużą objętość, co ułatwia transport i dysponowanie nimi. Także nieduży ciężar piany 
około 10-11 kg/m^, jej zdolność do wiązania metanu, przez co staje się nie palny są własnościami, 
które pomogą rozwiązać problemy istniejące na wysypisku. Jeżeli chodzi o negatywne strony piany 
to: przy jej wysychaniu, tak jak przy innych środkach posiadających w swoim składzie wodę, po-
wstają na jej powierzchni rysy spowodowane kurczeniem się materiału. Wielkość tych rys wynosi 
od 0,5 do 1%. Rysy te „kontrolują" i znacznie redukują przewietrzanie wysypiska odpadów. Zapo-
biegają też fermentacji śmieci bezpośrednio pod pianą, która wzmacniałaby jeszcze przykre zapa-
chy. Przy powierzcłini tworzy się zwarta warstwa, która jako dodatkowy biofiltr ogranicza kłopotli-
we wyziewy (fetor). 

Trwałość piany 

Po 6 tygodniach od pianowania wysypisko pokrywa się algami i innymi porostami. Po okresie 
jednego roku piana z zieleniną tworzą jednorodną powierzchnię. Pod pianą nie jest możliwe 
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gromadzenie się biogazu, tak jak to się dzieje w przypadku warstwy z ubitego piasku, pokrycia 
z folii i innych minerałów nieprzepuszczalnych. Inną zaletą Plastsoilu jest duża szybkość pokry-
wania wysypiska odpadów oraz mobilność proponowanej technologii, co jest szczególnie ważne 
latem. Pokrywanie wysypiska pianką może z powodzeniem wykonywać jedna osoba. 

Wydajność piany 

Mineralne pokrycia wysypiska np. zieleniną potrzebują intensywniejszego transportu i zaanga-
żowania większej liczby osób i maszyn. Na przykład, do pokrycia 10 000 m^ powierzchni pianką 
0 grubości 10 cm potrzeba 1000 m^ Plastsoilu tzn. 20 0001 roztworu żywicy i 16 0001 roztworu pia-
nowego. Razem 36 000 1. 

Na tej samej powierzchni 10 cm ziemi będzie warstwą zbyt cienką, bo nie pokryje wszystkich 
dziur i nierówności wysypiska. W tym przypadku należy przyjąć warstwę ziemi o grubości 
20 cm. Jeśli teraz pomnożymy 2000 m ziemi o ciężarze około 1,4 t/m to daje 2800 ton. Jest to 
150 ciężarówek z ziemią, podczas gdy do przewiezienia roztworów konieczne sąjedynie 2 kursy 
samochodem. Oprócz tego straci się możliwość ulokowania na wysypisku 2000 m odpadów. 

Technika nanoszenia piany, maszyny 

Do pokrywania pianką służy maszyna składająca się z 3 części: 
— zbiorników po 1000 1 dla roztworów żywicy i pianowego; 
— kompresora; 
— elementów pompy z aparaturą pianową wraz z dyszami i rozdzielaczem. 
Pompy oraz sterowanie urządzeniem zasilane jest sprężonym powietrzem. Pompy zasysając ze 

zbiorników media napełniająnastępnie rozdzielacze, które wyposażone są w manometry do kontroli 
ciśnienia, a te dalej zasilają aparaturę pianową. W tym miejscu roztwór pianowy łącząc się z powie-
trzem przechodzi w pianę, która na końcu aparatury miesza się z roztworem żywicy w rurze łączącej 
1 przez belkę zawierającą dyszę jest nanoszona na powierzchnię wysypiska dopasowując się do geo-
metrii konturów powierzclini. Każda pompa posiada licznik skoków tłoka. Liczniki te znajdują się 
na ekranie obsługi zawsze na wysokości oczu kierowcy i umożliwiają ciągłą obserwacją i kontrolę 
ich pracy. Na ekranie tym także znajduje się przycisk włączania i wyłączania aparatury. Wożone 
wraz z maszyną roztwory pozwalajązapianować około 500 m w czasie około 40 min., wraz z tanko-
waniem na wysypisku należy przyjąć 60 min. Dla bezpieczeństwa pracownika i wygody przyjęto, że 
ciężar urządzenia będzie wynosił około 4,5 tony. 

Reasumując należy stwierdzić, że Plastsoil to ekologiczne rozwiązanie negatywnych skut-
ków cywilizacji jakimi są wysypiska odpadów komunalnych, szczególnie te, które znajdują się 
blisko domów, lasów, rzek stwarzają wiele problemów dla ludzi i zwierząt. Piana ta nie tylko 
likwiduje przykre zapachy, pomoże również w rozkładzie wysypiska, uniemożliwi rozprzestrze-
nianie się groźnych dla ludzi chorób zakaźnych przenoszonych m.in. gryzonie, insekty i ptactwo. 
Pokryte zieleniną wysypisko nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt lecz harmonizo-
wać z przyrodą. Najprawdopodobniej opisywana pianka znajdzie w niedługim czasie zastosowa-
nie na Składowisku Odpadów Komunalnych „Barycz". 

6.5. Przykłady prognoz produktywności odpadów 
dla wybranych składowisk 

Poniżej przedstawiono prognozy produktywności odpadów opracowane dla dwóch składo-
wisk odpadów komunalnych. 
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Przykład 1: Składowisko Odpadów Komunalnycłi „Barycz" 

Obliczenia prognostyczne przeprowadzono dla części wysypiska „Barycz", o powierzcłmi 
wynoszącej 12,33 łia, na której składowano odpady w latacli 1974-1991. Założono, że odpady gro-
madzone na wysypisku pocłiodzą wyłącznie z terenu Krakowa. Przyjęto wskaźnik produktywno-
ści odpadów na poziomie 0,5 kg/osobę/dzień i liniowo narastający, w zakresie od 30 do 80%, 

TABELA 6.22. 

Prognoza produkcji metanu ze składowiska „Barycz" 

ROK PRODUKCJA METANU [tvs. m^rok] 

1975 0 

1976 4685 

1977 8955 

1978 11 363 

1979 12 355 

1980 12 540 

1981 12 293 

1982 11 833 

1983 11 288 

1984 10 728 

1985 10 185 

1986 9677 
1987 9207 

1988 8773 

1989 8373 

1990 8003 

1991 7030 

1992 6377 

1993 5803 

1994 5295 

1995 4843 
1996 4440 

1997 4077 

1998 3750 

1999 3455 

2000 3188 

2001 2945 

2002 2725 

2003 2523 

2004 2338 

2005 2170 
2006 2015 

2007 1875 
2008 1743 

2009 1623 

2010 1512 

Źródło: Dokumentacja Techniczna 
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„współczynnik składowania", ilustrujący ilość odpadów trafiających na wysypisko, w relacji 
do ich całkowitej, rocznej produkcji. Wynikający z powyższych założeń, średni roczny przyrost 
całkowitej ilości odpadów, kształtował się na poziomie około 68 tys. ton. Założony udział odpa-
dów ulegających biodegradacji, wynosi 550 kg na tonę odpadów, a ich skład procentowy przyjęto 
na następującym poziomie: 

— odpady spożywcze — zawartość 36% wag.; 
— odpady ogrodnicze —zawartość 28% wag.; 
— papier, tektura — zawartość 28% wag.; 
— tekstylia, niektóre tworzywa — zawartość 7% wag.; 
— inne, trudno rozkładalne — zawartość 1 % wag. 
Czasy połowicznego rozpadu, wynoszą dla poszczególnych grup odpowiednio: 2, 5, 10, 15 

i 20 lat. Przewidywany, średni udział metanu w biogazie przyjęto jako równy 60% obj. 
Wyniki tych obliczeń, dla lat 1975 do 2010, praedstawiono w tabeli 6.22., gdzie podano spodzie-

waną produkcję gazu wysypiskowego. Prognoza wskazuje, że np. w 1999 r. produktywność wysypi-
ska wyniosła 3,445 min mVrok, co odpowiada godzinowej produkcji gazu 394,4 m^/h. Przyjmując, 
że sprawność instalacji odgazowania wynosi 0,6 to możliwa do odzysku ilość gazu wynosi na pod-
stawie prognozy około 236,64 m^/h. Zgodnie z prognozą wysypisko znajduje się w schyłkowej fazie 
produkcji metanu i w ciągu 10 lat nastąpi ponad dwukrotny spadek produkcji gazu wysypiskowego 
— do wielkości rzędu 185 m^/h. Średnia produkcja w latach 1999-2009 będzie wynosić 303 m^/h co 

A 

odpowiada maksymalnej ilości gazu odzyskanego z wysypiska 182,2 m /h. 
Na podstawie przeprowadzonych badań oszacowano, że aktualnie ilość gazu możliwego do 

uzyskania z nie eksploatowanej części wysypiska zawiera się w granicach 190 do 280 m^/h. 

Przykład 2: Składowisko odpadów komunalnych w N-S 

Określenie na drodze obliczeniowej ilości gazu wysypiskowego, który obecnie i w przyszłości 
będzie wytwarzany w złożu odpadów wymaga: 

— trafnego doboru równania kinetycznego opisującego rozkład odpadów; 
— znajomości historii składowania odpadów to jest roku rozpoczęcia składowania i jego 

zakończenia, ilości odpadów składowanych w poszczególnych latach oraz sposobu 
składowania; 

— składu odpadów. 
W omawianym przykładzie zastosowano dwa modele obliczeniowe (Analizy biogazu... ): 
— program zalecany przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA) 

o nazwie Landgem; 
— program opracowany i przetestowany w IGNiG. 

Obydwa modele bazują na równaniu kinetycznym pierwszego rzędu (Analizy biogazu... ): 

w którym: 

Q — ilość metanu wytworzona w danym roku; 
k — stała szybkość tworzenia metanu; 
T — rok bieżący; 
t — rok składowania odpadów. 
Model Landgem pozwala na obliczenie produktywności przy podaniu wyłącznie danych 

o ilości składowanych odpadów w poszczególnych latach. Można bowiem przyjąć parametry 
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kinetyczne 1 i k zalecane przez US EPA. Są to dwa zestawy oznaczone CAA i AP 42. Wartości 
podano w tabeli 6.23. 

TABELA 6.23. 

Wartości parametrów kinetycznych w modelu Landgem zalecane przez US EPA 

ZFSTAW 
PARAMETRÓW 

1 lm^/t| k Il/rokl Z A W A R T O Ś Ć 
METANU 

CAA 170 0,05 50 

AP 42 100 0,04 50 

Źródło: Analizy biogazu... 

Program umożliwia również wprowadzenie zestawu parametrów dobranych przez użytkownika. 

Produktywność gazowa 

Dla określenia produktywności wysypiska konieczne jest określenie czasu składowania i ma-
sy zdeponowanych odpadów. 

— Czas składowania odpadów: 
— rok rozpoczęcia — 1979; 
— rok zakończenia — 1997. 

— Masa zdeponowanych odpadów: 
— dla oszacowania masy zdeponowanych na wysypisku odpadów konieczne jest oszaco-

wanie ich gęstości. Gęstość odpadów jest zależna głównie od stopnia kompaktowania 
odpadów, czasu, jaki minął od czasu składowania do chwili obecnej i głębokości złoża. 
Biorąc pod uwagę warunki i czas składowania na wysypisku ocenia się, że gęstość od-
padów może wynosić 800 kg/ml Odpowiada to ilości zdeponowanych w latach 1978 do 
1997 odpadów 335 600 Mg. Dla potwierdzenia oszacowanej wielkości podjęto próbę 
obliczenia ilości odpadów na podstawie danych demograficznych i dostępnych infor-
macji o ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku przez statystycznego mieszkańca 
Polski. 

Ilość odpadów wytwarzanych w ciągu roku przez statystycznego mieszkańca Polski przyjęto od 
235 do 258 kg według opracowania (Analizy biogazu...). Uwzględniając liczbę mieszkańców, okre-
ślono całkowitą ilość odpadów na ok. 358,445 Mg. Wartość ta jest bliska wartości uzyskanej z wy-
mnożenia objętości składowiska i przyjętej gęstości odpadów 800 kg/m^ i w związku z tym przyjęto 
ją do dalszych obliczeń. 

Przyjęto, że na wysypisku w N-S składowano odpady komunalne o składzie jak w tabeli 6.24. 

TABELA 6.24 

Rodzaj i skład odpadów 

Papier i tekstylia 19% 

Odpady ogrodnicze 0% 

Odpady spożywcze 30% 

Drewno 1% 

Inne nierozkładalne 50% 
j 

Źródło: Analizy biogazu... 
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Wyniki prognozowania przy pomocy programu Landgem przedstawiono na rysunku 6,5 
i w tabeli 6.25. 

450 

1970 1S90 2Ca> 2010 

lata 
2020 2030 2040 2050 

Rys. 6.5. Produktywność gazowa składowiska według programu US EPA Landgem, Źródło: Analizy biogazu... 

TABELA 6.25, 

Produktywność gazowa składowiska w N - S według programu US EPA Landgem 

LATA 
P R O D U K T Y W N O Ś Ć GAZOWA |m^/hl 

LATA 
AP 42 CAA 

1978 0 0 

1980 26 54 

1985 86 176 

1990 142 
t 

1 — ' • 

285 

1995 i 196 386 

2000 209 400 

2005 171 312 

2010 140 243 

2015 115 189 

2020 ^ 94 147 

Źródło: Analizy biogazu... 

Wyniki prognozowania przy pomocy programu IGNiG przedstawiono w tabeli 6.26 
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TABELA 6.26 

Produktywność gazowa składowiska w N - S według programu IGNiG 

LATA i PRODUKTYWNOŚĆ G A Z O W A |m^/hl 

1978 0 

1980 37 

1985 120 

1990 193 

1995 258 

2000 ' 264 
1 

2005 : 
1 

201 

2010 154 

2015 119 

2020 92 

Zródło:Analizy biogazu... 

Do opracowania koncepcji zagospodarowania gazu z tego składowiska przyjęto wyniki pro-
gnozowania według programu IGNiG. 

Wyniki obliczeń produktywności gazowej wskazują, że wysypisko osiągnęło maksimum 
swej wydajności w latacłi 1996-1999 i w przyszłości będzie następował systematyczny spadek 
ilości powstającego gazu. Od roku 2000-2009 nastąpi około 40% spadek produktywności, 
a w następnych dziesięciu latach o kolejne 40%, tak że produktywność w roku 2010 osiągnie 33% 
aktualnej wielkości. Ilość gazu, którą można odebrać z wysypiska stanowi zwykle od 50-70% 
powstającego gazu (wyższy odzysk tylko w przypadku złoża w pełni izolowanego od otoczenia). 
W przypadku składowiska w N-S można założyć stosunkowo wysoki stopień odzysku ze wzglę-
du na niską przepuszczalność podłoża. Jeżeli warstwa rekultywacyjna będzie również mało prze-
puszczalna, to wydaje się prawdopodobne osiągnięcie górnej granicy odzysku to jest 70%. W ta-
beli 6.27. podano szczegółowy wykaz produktywności gazowej P w m^/h, według IGNiG w po-
szczególnych latach wraz z ilością gazu S w m^/h, który można odzyskać przy założeniu 70% 
sprawności odgazowania złoża. 
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TABELA 6.27. 

Charakterystyka składowiska w N - S w latacłi 1999-2020 pod kątem utylizacji biogazu 

ROK PRODUKTYWNOŚĆ GAZOWA P 
[m^/h] 

ILOŚĆ GAZU D O ODZYSKU S 
[m^/h] 

2000 264 185 

2001 250 175 

2002 237 166 

2003 224 157 

2004 212 149 

2005 201 141 

2006 191 133 

2007 181 126 

i 2008 171 120 

2009 
• 

162 114 

2010 154 108 

2011 146 102 

2012 139 97 

2013 132 92 
r 

2014 125 
j 

88 

i 2015 119 83 

2016 1 113 79 

' 2017 1 107 75 

2018 102 71 
1 

2019 97 68 

2020 92 64 

t 

Źródło: Analizy biogazu... 

Skład chemiczny biogazu ze składowiska w N-S 

W wyniku beztlenowego rozkładu odpadów organicznych na składowisku powstaje gaz wy-
sypiskowy zawierajac głównie metan, dwutlenek węgla, i azot. W tabeli 6.28. zestawiono średnie 
wartości stężeń: metanu, dwutlenku węgla i azotu zmierzone zarówno w warunkach dynamicz-
nych jak i statycznych na składowisku w studniach eksploatacyjnych, sondach IGNiG i nowood-
wierconych otworach. 
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TABELA 6.28 

Średni skład biogazu na składowisku w N - S 

MIEJSCE POMIARU CHi CO7 N . 

Sondy 69,6 24,4 6,0 

Studnie 78,6 14,8 6,6 

Studnie w czasie odsysania 76,1 15,6 8,3 1 

Otwory 73,6 23,4 2,9 1 

Otwory w trakcie odsysania 74,7 20,1 5,2 
/ • 
Średnia 74,5 19,7 5,8 

Źródło: Analizy biogazu... 

Biogaz charakteryzuje się wysoką zawartością metanu i stosunkowo niską zawartością dwutlen-
ku węgla. Wynika to prawdopodobnie głownie z pochłaniania przez odcieki dwutlenku węgla. 

Ponadto część odpadów znajduje się w schyłkowej fazie metanogenezy i taka proporcja jest 
typowa dla tej fazy. Dla celów projektowych można założyć, że gaz będzie zawierał powyżej 
70% metanu (do około 75%), około 20% dwutlenku węgla i kilka procent azotu. 



7. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA BIOGAZU W BLOKU 
ENERGETYCZNYM NA SKŁADOWISKU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH „BARYCZ" 

Obecnie na wysypisku ,,Barycz" pracują dwa agregaty prądotwórcze o mocy elektrycznej 
2x250 kW i 2x380 kW mocy cieplnej, dostarczone w komplecie przez niemiecką firmę HASSĘ. 
Poniżej przedstawiono opis techniczny agregatu prądotwórczego o mocy 250 kW, jego 
oddziaływanie na środowisko oraz ocenę ekonomiczną wytwarzania i sprzedaży energii elek-
trycznej . Charakterystykę techniczną i ocenę oddziaływania na środowisko opracowano na pod-
stawie (Dokumentacja Techniczna...). 

7-1. Opis techniczny 

1. Blok energetyczny dostarczony został w komplecie przez niemiecką firmę HASSĘ 
ENERGIETECHNIK GmbH, zabudowany został w kontenerze stalowym o długości 9,9 m 
i szerokości 3,0 m podzielonym na dwie części, tj. pomieszczenie maszynowe i sterownicze. 
Izolację pomieszczeń stanowi pianka dźwiękochłonna oraz ognioodporna wełna z ochroną 
przeciwwilgociową pokiyta blachą ocynkowaną. Ciężar kontenera z wyposażeniem wynosi 
ok. 18 000 kg. 
Widok zewnętrzny kontenerowego bloku energetycznego firmy HASSĘ, zainstalowanego na 
składowisku „Barycz" w Krakowie, przedstawiono na lysunku 7.1. Rysunek 7.2. ilustruje na-
tomiast zabudowę wewnętrzną kontenera i umiejscowienie poszczególnych zespołów składo-
wych urządzenia. 

2. Dane techniczne bloku: 
— ilość biogazu: 85-150 m^/h przy 50 1 % obj. CH4, przy niższej zawartości metanu odpo-

wiednio więcej gazu, aby osiągnąć tę samą moc; 
— ciśnienie gazu przed blokiem energetycznym: 70-90 mbar. 

3. Sprawność elektryczna bloku jest niezależna od stopnia wykorzystania ciepła, ponieważ 
niewykorzystana ilość ciepła będzie odprowadzana przy pomocy urządzeń chłodniczych 
i wynosi: 
— moc pełna (100%) — 34,2%; 
— moc częściowa (75%) — 32,7%; 
— moc częściowa (50%) — 30,5%. 
Zużycie biogazu wynosi odpowiednio: 
— moc pełna (100%) — 146 m^/h biogazu; 
— moc częściowa (75%) — 120 mVh biogazu; 
— moc częściowa (50%) — 81 mVh biogazu. 

4. Sprawność cieplna wynosi: 
— moc pełna (100%) —52,9%; 
— moc częściowa (75%) — 53,7%; 
— moc częściowa (50%) — 54,3%. 
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5. Sprawność ogólna wynosi: 
— moc pełna (100%) —87,1%; 
— moc częściowa (75%) — 86,4%; 
— moc częściowa (50%) — 84,9%. 

6. Czas pracy instalacji (gwarantowany): 8000 godzin w ciągu roku. 
7. Parametry techniczne mediów: 

a) biogaz na wejściu do kontenera: 
— wartość cieplna: H„ > 4 kWh/m^; 
— zawartość siarki: S < 2,2 g/m^; 
— zawartość chloru: Cl < 100 mg/m^ CH4; 
— zawartość fluoru: F < 50 mg/m^ CH4; 
— zawartość krzemu: Si < 10 mg/m^ CH4; 
— siarkowodór: H2S <0,15 vol %; 
— pył:< 10mg/m'CH4; 
— wilgotność: < 60-80% rei. 
b) energia elektryczna: 
— napięcie: 3x400 V; 
— częstotliwość: 50 Hz; 
— przesył mocy: ok. 300 kW. 
c) energia cieplna: 
— temperatura na wyjściu: 80°C; 
— temperatura powrotna: 60°C; 
— ciśnienie wody (max): 2,5 bar; 
— moc cieplna (max): ok. 380 kW; 
— strumień objętości wody ciepłej: ok. 17 m^/h. 
d) emisja zanieczyszczeń — (parametry gwarantowane dla 5% zawartości O2): 

CO —650mg/m^; 
— NO2 —500mg/m^ 
— S O 2 5 0 0 mg/m^ 
— HCl —30mg/m^; 
— HF — 5 mg/m^; 
— pył — 50mg/m^ 
e) natężenie hałasu: 
— wewnątrz kontenera: 99 dB; 
— w odległości 10 m: 60 dB; 
— w odległości 150-200 m: 35 dB. 

8. Doprowadzenie biogazu 
Do bloku energetycznego biogaz doprowadzany jest rurociągiem transportowym wykona-
nym z PEHD PN o średnicy nominalnej DN 125 mm, wykonanym w ramach prac związanych 
z odgazowaniem eksploatowanej części wysypiska. Podłączenie do kontenerowego bloku 
energetycznego wykonane jest za pomocą złączki o parametrach: 
— średnica nominalna DN 125 mm; 
— ciśnienie nominalne PN 10. 
Wymagane ciśnienie biogazu na wlocie do bloku energetycznego: 80 mbar. Do transportu bio-
gazu wykorzystana jest sprężarka zainstalowana w instalacji do spalania biogazu typu DR 92-2.6 
o wydajności 252 m^/h. 
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Użytkownik 

Zblokowany 
Moduł 
Energetyczny 

Dyspozytonua 

Automatyczne 
sierow^nie 

Szafa 
steruwniiCKa 

© 
Sieć pr^du 

trójfazowego 
•• • 

C Copyrighł 1996 by 

Hsase fneTg^etedinik GmbH 
Gadelander SłraBe 172 
O-24531 Ncumanstcr 
Ifelefon (43 21) 878-0 
1Vlefax+49 (43 211878 29 

(? ) Wska/jiik temperatury 

(d) Wsktónifc cielenia 

Carujnik przepływu 

Ogranicmk temperatury 

ZbicHTkik: kompensacyjny 

Zawór sterowany 
elektrycznie 

w) Kontrola d-śnienia 

Rys. 7.4. Schemat ideowy energetycznego wykorzystania biogazu firmy HASSĘ ENERGIETECHNIK GmbH 
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9. Odprowadzenie energii elektrycznej 
— parametry techniczne: 
— napięcie: 3x400 V; 
— częstotliwość: 50 Hz; 
— pobór mocy (max): 10 kW; 
— przesył mocy do sieci (max): 250 kW. 

10. Odprowadzenie ciepła na cele grzewcze 
Powstające przy produkcji energii elektrycznej ciepło, poprzez układ wymienników ciepła, 
jako ciepła woda do celów grzewczych wyprowadzana jest z kontenera rurociągiem o średni-
cy DN 100 mm, zakończonym złączką DN 100 mm, PN 16. 

11. Spaliny 
Spaliny z silnika gazowego są odprowadzane poprzez komin stalowy — rura o średnicy 220 mm. 
Wysokość komina wynosi 10 m ponad poziom terenu. Temperatura spalin przed schłodzeniem 
wynosi ok. 420°C, po schłodzeniu około 120°C, Ilość spalin — 1,524 kg/h przy 100% wydajno-
ści bloku. 

12. Kondensat 
Wykroplony z biogazu kondensat z najniższego punktu rurociągu transportującego odprowa-
dzany jest do zbiornika kondensatu, realizowanego w ramach odgazowania eksploatowanej 
części składowiska. 
Na rysunku 7.3. przedstawiono koncepcję zblokowanego modułu energetycznego, a na ry-

sunku 7.4. schemat ideowy energetycznego wykorzystania biogazu, niemieckiej firmy HASSĘ 
ENERGIETECHNIK GmbH. 

7.2. Ocena oddziaływania agregatu prądotwórczego na środowisko 

Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych należy traktować jako podstawową ko-
nieczność ochrony środowiska, bowiem gaz może być przyczyną skażenia atmosfery toksyczny-
mi związkami oraz zagrożenia wybuchową mieszaniną metanu. Odgazowanie aktywne z racji 
specyficznego sposobu ujmowania gazu poprzez stwarzanie podciśnienia z złożu odpadów, 
znacznie ogranicza powierzchniową emisję do środowiska gazów, odorów i drobnoustrojów, 
a więc przyczynia się do poprawy warunków sanitarnych otoczenia składowisk. 

Znane są trzy sposoby unieszkodliwiania gazu: poprzez oczyszczanie w filtrze biologicznym, 
spalanie w pochodni i wykorzystanie w procesach przetwarzania energetycznego. Dwa pierwsze 
należy uznać za dość prymitywne teclinicznie i ekstensywne ekonomicznie. Natomiast metoda 
energetycznego przetwarzania z racji skuteczności i efektów dodatkowych w postaci znacznych 
ilości energii, należy do najbardziej efektywnych. W metodzie tej gaz traktuje się jako paliwo. 
Może ono zostać przetworzone w energię elektryczną za pomocą specjalnych agregatów, bądź 
zamienione w ciepło i wykorzystane do ogrzewania lub produkcji ciepłej wody. 

W ocenie oddziaływania agregatu prądotwórczego na środowisko naturalne uwzględniono 
tylko te elementy, które mogą mieć realny wpływ na emisją zanieczyszczeń, a więc oddziaływa-
nie na otoczenie spalin powstających w wyniku spalania w silniku gazu wysypiskowego oraz 
wpływ hałasu emitowanego przez urządzenia na klimat akustyczny. 
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7.2.1. Oddziaływanie agregatu prądotwórczego na powietrze atmosferyczne 

1. Wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

Wartości dopuszczalne opadów pyłów i stężeń poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym dla obszarów i obszarów specjalnie chronionych określa Rozporządzenie Mini-
stra OŚZNiL z dnia 12.02,1990 r. Obszary specjalnie chronione obejmują tereny uzdrowisk, par-
ków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i lasów ochronnych. Natomiast 
pozostałe tereny kraju z wyjątkiem terenów zajętych przez jednostki organizacyjne prowadzące 
działalność gospodarczą i powodujące zanieczyszczenia zakwalifikowane są do obszarów. 

W rejonie omawianego wysypiska obszary specjalnie chronione nie występują. Jako obo-
wiązujące przyjęto zatem wartości stężeń dopuszczalnych i opadu pyłu dla obszarów. Wartości te 
nie mogą być przekroczone poza terenem składowiska. Wartości stężeń dopuszczalnych przed-
stawiono w tabeli 7.1. 

TABELA 7. i 

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dla obszarów 

ZANIECZYSZCZENIE Dw [mg/m^l D24 [me/m^l |me/m'l 

Dwutlenek siarki 600 200 32 

Tlenki azotu 500 150 50 

1 Tlenek węgla 
1 

5000 1000 120 

Fluorowodór 30 10 1,6 

Chlorowodór 200 100 20 

Pył zawieszony 250 120 50 

Węglowodory 2000 1000 250 

Źródło: Dokumentacja Techniczna... 

Stężenie substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne uważa się za utrzymane 
w normie Jeżeli wartości stężeń 30 minutowych są przekraczane co najwyżej 0,2% czasu w ciągu 
roku, a wartości stężeń średniodobowych co najwyżej 2% czasu w ciągu roku, przy czym nie 
może być przekroczona dwukrotna wartość dopuszczalnego stężenia maksymalnego. 

2. Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

Jedynym źródłem emisji zanieczyszczeń pochodzącym z agregatu prądotwórczego jest pro-
ces spalania gazu wysypiskowego. 

3. Charakterystyka emitora 

Spaliny po wychłodzeniu w wymienniku ciepła wyprowadzane będą do atmosfery kominem 
stalowym (rura o średnicy 220 mm) usytuowanym na kontenerze z agregatem. Wylot z komina 
znajduje się na wysokości IO m ponad terenem. Temperatura spalin wchodzących do układu spa-
linowego wynosi 420°C. W wyniku schłodzenia spalin w wymienniku ciepła ich tempera-
tura obniży się do około 120®C. Strumień masowy spalin przy pracy agregatu z wydajnością 
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nominalną wyniesie 1,524 kg/h. Pr2y założonej gęstości spalin 0,83 kg/m^ w temperaturze 
wylotu strumień spalin wynosić będzie około 1840 mVh, co daje prędkość wylotową 13,5 m/s. 

4. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń 

Dostawca urządzeń, niemiecka firma HASSĘ, gwarantuje utrzymanie następujących pozio 
mów stężeń w spalinach — tabela 7.2. 

TABELA 7.2 

Gwarantowane stężenia zanieczyszczeń w spalinach 

ZANIECZYSZCZENIE 
STĘŻENIE w SPALINACH PRZY 5% 

(mg/Nm^l 
STĘŻENIE w SPALINACH PRZY 11% 

i fmg/Nm^l 

Dwutlenek siarki 500 312 

Tlenki azotu 500 312 

1 lenek węgla 650 406 

Fluorowodór 5 
1 3,1 

Chlorowodór 30 18,7 
1 

Pył zawieszony ; i 50 31,2 

Węglowodory 
1 

150 93,7 1 
t 

Źródło: Dokumentacja Techniczna... 

5. Emisja zanieczyszczeń 

Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania biogazu w agregacie nie ma charakteru ustalonego. 
Wynika to z jednej strony ze zmieniającego się składu gazu z drugiej strony z przystosowania 
agregatu do pracy przy różnych obciążeniach. Do celów obliczeń wpływu pracy agregatu na stan 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przyjęto emisję zanieczyszczeń występującą przy 
pracy agregatu z obciążeniem nominalnym (warunki najbardziej niekorzystne). 

Wyniki emisji zanieczyszczeń z agregatu prądotwórczego przedstawia tabela 7.3. 

TABELA 7.3 

Emisja zanieczyszczeń z agregatu prądotwórczego 

ZANIECZYSZCZENIE EMISJA Ime/sl 

j Dwutlenek siarki 109,8 
• 

Tlenki azotu 109,8 

1 Tlenek węgla 143,0 

Fluorowodór 1,1 
Chlorowodór 6,6 

Pył zawieszony 11,0 

Węglowodory 33,0 

Źródło: Dokumentacja Techniczna... 
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6. Metodyka obliczeń 

Obliczenia zostały przeprowadzone wg „Wytycznych obliczania stanu zanieczyszczenia po-
wietrza atmosferycznego" — Warszawa 1981/83. 

Do obliczeń przyjęto: 
— średni współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu Zo = 0,3 m (teren porośnięty 

trawą i nielicznymi zaroślami); 
— różę wiatrów dla Krakowa (z biblioteki danych meteorologicznych); 
— lokalny układ współrzędnych o osi „X" skierowanej w kierunku wschodnim, a osi „Y" 

w kierunku północnym i emitorze zlokalizowanym w początku układu. 
W obliczeniach nie uwzględniono istniejącego tła zanieczyszczeń wobec przewidywanej 

kwalifikacji emitora do pierwszej klasy oddziaływania. 

7. Wyniki obliczeń 

— Klasy oddziaływania emitora. 
Podstawowe kryterium wpływu emitora na środowisko stanowi tzw. klasa oddziaływania 

pokazująca względny poziom stężeń zanieczyszczeń w stosunku do wartości dopuszczalnych lub 
dyspozycyjnych. Emitor kwalifikuje się do pierwszej klasy oddziaływania jeżeli maksymalne ze 
stężeń emitowanych przez niego zanieczyszczeń nie przekracza wartości 20% dopuszczal-
nego stężenia 30-minutowego Smm < 0,2-D3o. Emitor kwalifikuje się do drugiej klasy oddziaływa-
nia jeżeli maksymalne ze stężeń emitowanych przez niego zanieczyszczeń jest na poziomie 
Smm < 0,2-D3o-R3o- Emitory nie spełniające warunków I i II klasy oddziaływania kwalifikują się 
do klasy III. 

Przy przyjętych założeniach odnośnie emisji maksymalnej, warunków odprowadzania gazów 
do atmosfery, aerodynamicznej charakterystyki terenu oraz warunków meteorologicznych, 
obliczono stężenia maksymalne poszczególnych zanieczyszczeń, zasięg ich występowania oraz 
określono klasę oddziaływania. Wyniki przedstawiono w tabeli 7.4. 

Stężenia maksymalne, zasięg ich występowania i klasa oddziaływania 

TABELA 7.4. 

ZANIECZYSZCZENIE 
STĘŻENIE 

MAKSYMALNE S^n, 
[mg/m^l 

KLASA ODDZIAŁYWANIA Sniin/Î ao 

Dwutlenek siarki 99,3 I 16,6 

Tlenki azotu 99,3 I 19,6 

Tlenek węgla 129,3 I 2,6 

j Fluorowodór 0,995 I 3.3 

Chlorowodór 5,7 I 2,8 

Pył zawieszony 4,97 I 2,0 

Węglowodory 29,8 I 1,5 

I ^ ^ 

Źródło: Dokumentacja Techniczna... 

Maksymalne stężenia występują w odległości ^ 65,5 m od emitora. 
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8. Globalne obciążenie środowiska emisją spalarni (emisja roczna) 

Obliczenie emisji rocznej w przypadku analizowanego agregatu jest utrudnione, z uwagi na 
brak danych odnośnie czasu pracy przy różnych obciążeniach. W takiej sytuacji obliczono emi-
sję roczną dla sytuacji, w której agregat pracuje w sposób ciągły przy obciążeniu nominalnym. 
W praktyce ilości"emitowanych zanieczyszczeń powinny być mniejsze. 

Emisje roczne (maksymalne) poszczególnych substancji przedstawia tabela 7.5. 

TABELA 7.5. 

Emisja roczna (maksymalna) 

1 ZANIECZYSZCZENIE EMISJA ROCZNA IMel 1 

Dwutlenek siarki 3,46 

Tlenki azotu 3,46 

Tlenek węgla 4,5 

Fluorowodór 0,035 

Chiorowodór 0,208 

Pył zawieszony 0,347 

Węglowodory 1,04 1 
* 

Źródło: Dokumentacja Tecłiniczna... 

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazały, że dla wszystkich emitowa-
nych przez instalację składników spalin, emitor został zakwalifikowany do pierwszej (najniższej) 
klasy oddziaływania. 

7.2.2. Ocena wpływu instalacji na klimat akustyczny 

Źródła łiałasu 

Podstawowymi źródłami hałasu znajdującymi się na terenie składowiska są: 
— maszyny robocze (kompaktory 2 sztuki oraz lekki spychacz marki Holveste); 
— hałas drogowy (samochody wywózkowe, samochody dostarczające ziemię na składowisko, 

beczkowozy do wywozu fekaiii); 
— spalarnia gazu; 
— blok energetyczny; 
— myjnia samochodów. 
Na podstawie regulaminu pracy na składowisku określono czas pracy urządzeń. Samochody 

dowożące odpady pracują w godzinach od 7°^ do 14°°. W tym czasie wykonują one około 600 
przejazdów. Równocześnie pracuje myjnia samochodów (mycie kół i podwozi). Spychacze 
i kompaktory pracują w godzinach od do IST Spalarnia gazów jest czynna całą dobę. 

Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku 

Emisja hałasu do środowiska związana z eksploatacją składowiska, zgodnie z decyzją Woje-
wody Krakowskiego z 30.12.1996 roku nie może przekraczać wartości dopuszczalnych równo-
ważnego poziomu dźwięku, przy zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej: 
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w godzinach do 
w godzinach 22̂ *̂  do 

45 dB; 
35 dB. 

Maksymalny krótkotrwały poziom dźwięku 70 dB. 

Oddziaływanie akustyczne obiektu 

Na przełomie czerwca i lipca 1997 roku Katedra Wibroakustyki AGH wykonała pomiary 
hałasu w 6 wybranych punktach w otoczeniu składowiska (brak agregatu prądotwórczego). 
Wyniki pomiarów zostały przytoczone w tabeli 7.6. 

TABELA 7.6 

Wyniki pomiarów hałasu w otoczeniu składowiska 

NR PUNKTU RODZAJ HAŁASU IdBl 
1 
( 
F 
1 

1 
dzienny 51,0 

1 
( 
F 
1 

1 
nocny 42,0 

dzienny 48,5 
1 nocny 39,5 

dzienny 61,0 
nocny 41,0 

4 dzienny 43,0 
i ^ 

nocny 39,0 

dzienny 55,2 
nocny 45,0 

w odległości 30 iii 65,2 
w odległości 60 m 61,3 

w odległości 120 m 54,1 
/ 

Źródło: Dokumentacja tecliniczna... 

W ocenie wyników pomiarów nie brano pod uwagę hałasu w porze nocnej ze względu na to, że 
składowisko w tym czasie nie pracuje. 

Na podstawie wyników pomiarów w punkcie numer 5 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu w porze dziennej o 10 dB. Hałas ten jest wynikiem dość dużego ruchu samochodowego 
oraz gospodarki osiedla. Obrazem oddziaływania hałasu składowiska na klimat akustyczny osiedla 
Soboniowice jest wynik pomiaru w punkcie 4 (43 dB). Wskazuje to na brak wpływu składowiska na kli-
mat akustyczny osiedla Soboniowice. Wynika z tego, że hałas na osiedlu ma pochodzenie miejscowe. 
Wyniki pomiarów w punkcie 1 i 2 obrazują hałas od transportu odpadów na składowisko. W punk-
tach tych stwierdzono nieznaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. W punkcie pomia-
rowym 3, który był umieszczony pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi odnotowano znaczne 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu — 16 dB. Przyczyną tego hałasu jest głównie transport 
i praca maszyn w miejscu składowania odpadów. Wyniki pomiarów w punkcie 6 obrazują wpływ hałasu 
od transportu w przestrzeni otwartej, lekko zadrzewionej, na wysokości 1,5 m od gruntu. Wartości wyni-
ków pomiarów hałasu drogowego w punkcie 6 w odpowiednich odległościach obrazują przekroczenie 
wartości poziomu hałasu (Dokumentacja Techniczna...). 

Hałas drogowy w odległości 30, 60, 120 m od skraju drogi prowadzącej na składowisko. 
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Według gwarancji dostawcy urządzeń do wykorzystania energetycznego gazu wysypiskowe-
go, natężenie dźwięku w odległości 10 m od kontenera z instalacją nie powinno przekraczać 
60 dB. W odległości 150-200 m poziom dźwięku powinien wynosić 35 dB. Poziom dźwięku we-
wnątrz kontenera wynosi 99 dB. 

Oszacowanie wpływu składowiska na klimat akustyczny otoczenia wysypiska odpadów jest 
trudne, bowiem oprócz omawianej instalacji do utylizacji gazu wysypiskowego na emisję hałasu 
mają także wpływ technologiczne urządzenia mechaniczne. Urządzenia te przemieszczają się po 
składowisku stąd różny ich wpływ w różnym czasie. 

Z porównania przytoczonych wyników pomiarów hałasu oraz gwarancji dostawcy jak również 
z doświadczenia z pracy podobnych urządzeń wynika, że instalacja do utylizacji w minimalnym 
stopniu będzie wpływała na klimat akustyczny środowiska, który zdominowany jest przez hałas 
komunikacyjny (Dokumentacja Techniczna...). 



8. OPŁACALNOŚĆ KONWERSJI BIOGAZU NA ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ W BLOKU 
ENERGETYCZNYM 

Ocena ekonomiczna oniawianego bloku energetycznego została wykonana przez autora niniejs:^j 
ksią^i na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, we wrześniu 
1997 roku. Z uwagi na to, że nie była możliwa realizacja dostawy biogazu do Wieliczki, zdecydowano się 
na instalację agregatów prądotwórczych. Na składowisku dokonano zatem kompleksowej oceny ekono-
miczno-finansowej możliwości produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej z ujmowanego biogazu 
na składowisku odpadów komunalnych „Barycz". Przedmiotem analizy było zakupienie, zainstalowanie 
i użytkowanie bloku energetycznego niemieckiej firmy HAASE ENERGIETECHNIK GmbH. 

Analiza ekonomiczna wykonana w 1997 roku nie objęła sieci otworów eksploatujących bio-
gaz z istniejącego ujęcia, jak też i budowanych w przyszłości. Zatem uzyskane wyniki odnoszą 
się tylko do układu technologicznego utylizacji biogazu w bloku energetycznym. 

Oceniany wariant utylizacji biogazu z wykorzystaniem bloku energetycznego charakteryzuje 
się następującymi parametrami: 

— zużycie biogazu — 150 mVh; 
— wytworzenie energii elektrycznej 1976 MWh rocznie •— agregat prądotwórczy o mocy 

elektrycznej 247 kW; 
— wytworzenie energii cieplnej z wody chłodzącej (moc 229 kW) i ze spalin (moc 134 kW) 

— 2900 MWh rocznie; 
— zużycie energii cieplnej — 160 MWh rocznie na ogrzewanie zaplecza składowiska 

„Barycz". 
Wytworzona energia eiektryczn dostarczana będzie do sieci energetycznej, a część energii ciepl-

nej z chłodzenia agregatu wykorzystana będzie do ogrzewania zaplecza składowiska oraz jako ciepła 
woda użytkowa. 

Analiza ekonomiczna nie uwzględnia możliwości umorzenia udzielonej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki. 

Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne całego przedsięwzięcia wynoszą: 1 221 000 złotych. Nakłady te obejmują: 
— dostawę kontenerowego bloku energetycznego; 
— zabudowę i zagospodarowanie terenu; 
— linię kablową niskiego napięcia przesyłającą energię elektryczną do sieci; 
— prace adaptacyjne w istniejącej instalacji biogazu. 
Okres budowy wynosi 1/2 roku. 

Cena sprzedaży energii 

Cenę sprzedaży energii elektrycznej do sieci państwowej określono w oparciu o uzgodnienie 
MPO z Zakładem Energetycznym „Kraków" S.A. na poziomie 0,19 zł/kWh. Cenę tę przyjęto 
jako stałą w całym okresie analizy. 
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Analiza ekonomiczno-finansowa 

Analiza ekonomiczno-fmansowa została dokonana przy zastosowaniu programu komputerowe-
go „BP-IBM" pozwalającego na wszechstronną ocenę przedsięwzięcia inwestycyjnego. Analiza 
ekonomiczno-fmansowa obejmuje utylizację biogazu w bloku energetycznym do wytwarzania ener-
gii elektrycznej i energii cieplnej, przyjmując następujący sposób finansowania inwestycji: 

— środki własne z przychodów składowiska „Barycz": 221 000 zł; 
~~ kredyt z WFOŚiGW: 1 000 000 zł. 
Warunki kredytowania inwestycji ustalono w oparciu o możliwości finansowania przedsię-

wzięć ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przyjmując oprocentowanie 8%, okres spłaty 4 lata, 1 rok karencji w spłacie rat i odsetek. 

Wysokość podatku dochodowego w kolejnych latach anahzy przyjęto w wysokości 32%. 
Pozostałe założenia do analizy ekonomicznej przedstawiono w załączniku 1 w tabeli 1, 

W ocenie przedsięwzięcia wykorzystano cztery metody oceny rentowności oraz dwie metody 
analizy finansowej. Są to: 

— wartość kapitałowa netto, zł; 
— wewnętrzna stopa procentowa, %; 
— okres zwrotu nakładów kapitałowych, lata; 
— zdyskontowany koszt produkcji, zł/kWh; 
— wynik finansowy, tys.zł; 
— przepływy kasowe, tys.zł. 
Wyniki analizy przedstawiono w tabelach 1-5 w załączniku 1, a najistotniejsze wskaźniki 

rentowności ujęto w tabeli 8.1. 

TABELA 8.1. 

Wielkości wskaźników rentowności 

W A R I O Ś Ć 
KAPITAŁOWA NETTO 

Itys. złl 

WEWNĘTRZNA 
STOPA PROCENTOWA 

I%1 

i OKRES ZWROTU 
N A K ł ADÓW 

KAPITAŁOWYCH 
[lata] 

/ D Y S K O N T O W A N Y 
KOSZT UTYLIZACJI 

Izł/kWh] 

1178 22,5 7 0,123 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z przedstawionych w tabeli wskaźników wynika, że oceniane przedsięwzięcie inwestycyjne 
jest efektywne ekonomicznie. Jednakże z uwagi na konieczność spłaty rat kredytu, przepływy 
gotówki w ciągu czterech początkowych lat eksploatacji są ujemne, co ukazuje tabela 4 
w załączniku 1. W dalszych latach wielkość przepływóv/ gotówki przyjmuje wartości od 195 do 
173 tys.zł. Niedoboiy gotówki w wymienionych latach nie zmieniają wysokiej oceny rentowno-
ści tego przedsięwzięcia w dłuższym okresie. Mogą one być zmniejszone poprzez zwiększony 
udział środków własnych MPO lub samego składowiska w inwestycji oraz poprzez zagospoda-
rowanie dużej ilości energii cieplnej z chłodzenia agregatu prądotwórczego, które nie zostały 
w analizie uwzględnione. Poza tym dla tego rodzaju przedsięwzięć możliwe jest uzyskanie dota-
cji z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości ok. 30%. 
Poniżej przedstawiono zatem wariant oceny ekonomicznej z uwzględnieniem 30% dotacji do in-
westycji, a wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku 2 (tabele 1-5). Najistotniejsze wyniki 
analizy rentowności dla tego wariantu przedstawiono w tabeli 8.2. 
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TABELA 8.2 

Wielkości wskaźników rentowności (dotacja 30% kosztów inwestycyjnych) 
r - • . . . — ^ — • • . - . • 1 

W A R T O Ś Ć 
KAPl J AŁOWA NETTO 

[tys. zł| 

WEWNĘTRZNA STOPA 
PROCENTOWA 

|%1 

OKRES ZWROTU 
NAKŁADÓW 

KAPITAŁOWYCH 
Iłatal 

Z D Y S K O N T O W A N Y 
KOSZT UTYLIZACJI 

[zł/kWhl 

1517 34 5 0,104 

Źródło: Opracowanie własne. 

W wariancie z dotacją w wysokości 30% Jcosztów inwestycyjnycli, wskaźniki przyjmują za-
dowalający poziom (tabela 8.2.), a przepływy gotówki są dodatnie w całym okresie rozważań, co 
ilustruje tabela 4, załącznik 2. 

Z punktu widzenia podejmowania decyzji o utylizacji biogazu istotne jest rozważenie również 
wariantu inwestycji z uwzględnieniem nakładów na instalację odgazowującą, tj. sieć otworów (stud-
ni gazowych) i rurociągów doprowadzających biogaz do agregatu prądotwórczego. W takim przy-
padku całość inwestycji zamknie się kwotą I 685 000 zł. Przy tak wysokich kosztach inwestycyj-
nych inwestycja jest nieopłacalna, świadczą o tym syntetyczne wskaźniki w tabeli 8.3. 

TABELA 8.3. 

Wielkości wskaźników rentowności (bez dotacji) 

W A R T O Ś Ć 
KAPITAł OWA NETTO 

[tys. zł] 

WEWNĘTRZNA S 1 O P A 
PROCENTOWA 

[%| 

OKRES ZWROTU 
N A K Ł A D Ó W 

KAPITAŁOWYCH 
llatal 

Z D Y S K O N T O W A N Y 
KOSZT UTYLIZACJI 

[zl/kWti| 

748 14,8 9 0,147 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dokonując symulacyjnych obliczeń rentowności przy różnych poziomach dotacji okazało 
się, że dopiero przy 50% dotacji syntetyczne wskaźniki rentowności (zawarte w tabeli 8.4.) są za-
dowalające, a przepływy gotówkowe dodatnie w całym okresie rozważań. 

TABELA 8.4. 

Wielkości wskaźników rentowności (dotacja 50% kosztów inwestycyjnych) 

W A R I O Ś Ć 
KAPITAŁOWA NETTO 

(tys. zl | 

WEWNĘTRZNA STOPA 
PROCENTOWA 

[%1 

OKRES ZWROTU 
N A K Ł A D Ó W 

KAPITAŁOWYCH 
łlatal 

1 
Z D Y S K O N T O W A N Y 
KOSZT UTYLIZACJI 

[zł/kWh] 

1528 34 5 0,103 

Źródło: Opracowanie własne. 

Po realizacji powyższych obliczeń i analiz ekonomicznych nasuwają się następujące wnioski: 
1, Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego utylizacji biogazu poprzez zabudowę bloku energe-

tycznego jest rentowna i opłacalna ekonomicznie w całym rozważanym okresie analizy, już 
przy dotacji 30% kosztów inwestycji, a cała inwestycja łącznie z odgazowaniem, jest opłacalna 
przy 50% dotacji. Potwierdzają to wyniki zastosowania czterech metod oceny rentowności i ana-
lizy finansowej tego przedsięwzięcia. Zlokalizowanie bloku energetycznego na składowisku 
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pozwala na uniknięcie kosztów transportu biogazu rurociągiem do użytkownika i związanych 
z tym kłopotów, a uzyskana cena zakupu energii elektrycznej od Zakładu Energetycznego, stwa-
rza dobre warunki do opłacalnego wykorzystania biogazu. 

2. Realizacja ocenianego przedsięwzięcia może pozwolić na samofinansowanie w znacznej czę-
ści rozwoju pozyskania biogazu z kolejnych partii wysypiska poprzez wykorzystanie zgro-
madzonych zysków ze sprzedaży energii elektrycznej na dalsze inwestycje. 

3. Wytwarzanie corocznie dużej ilości energii cieplnej (2900 MWh) pomniejszone o zużycie na 
własne cele grzewcze winny być zagospodarowane na przykład poprzez zużycie w suszar-
niach lub szklarniach budowanych na terenie zrekultywowanej części wysypiska lub w jego 
sąsiedztwie, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na wzrost opłacalności tej inwestycji. Taką 
ilością energii cieplnej można by ogrzać około 100 domów jednorodzinnych o powierzchni 
użytkowej 200 m^ każdy. 

4. Zabudowa i wykorzystanie bloku energetycznego do utylizacji biogazu eliminuje koniecz-
ność rozbudowy instalacji do jego spalania, a tym samym zwalnia środki finansowe potrzeb-
ne na ten cel. 

5. Zasięg oddziaływania utylizacji biogazu w agregacie prądotwórczym nie wykracza poza te-
ren składowiska, w związku z tym nie zagraża pobliskim mieszkańcom i przyrodzie. Jest to 
więc inwestycja proekologiczna. Obecnie na składowisku w Baryczy pracująjuż dwa agrega-
ty prądotwórcze o mocy elektrycznej 2 x 250 kW. 
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9. OPŁACALNOSC POZYSKIWANIA I WYKORZYSTANIA 
INNYCH ŹRÓDEŁ BIOMASY 

Ekonomiczna ocena pozyskania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest złożona 
z racji wielostronnycłi korzyści, jakie ze sobą niesie. Z tycłi też względów stosowane przez wielu 
badaczy kryteria oceny są bardzo różne, różnią się także podawane przez nicłi wskaźniki ekono-
miczne. Dlatego też można spotkać się z opiniami o wysokiej efektywności odnawialnych źródeł 
energii, a także z opiniami przeciwstawnymi, negującymi celowość pozyskania i wykorzystania 
energii z tych źródeł. W ostatnich latach zaistniały jednakże czynniki, które zmieniają nieco rela-
cje pomiędzy odnawialnym i tradycyjnymi nośnikami energii. Jednym z nich jest uwolnienie cen 
paliw kopalnych (węgla, gazu i pochodnych ropy naftowej), a w konsekwencji i energii elek-
trycznej produkowanej na bazie tych paliw, od regulacyjnych mechanizmów Państwa i pod-
porządkowanie mechanizmom rynkowym. Spowodowało to zmianę relacji cenowej między 
energią ze źródeł odnawialnych, a energią pochodzącą z surowców kopalnych. 

Drugim czynnikiem, który powoduje wzrost konkurencyjności energii odnawialnej, jest 
wprowadzanie na coraz to szerszą skalę opłat za korzystanie ze środowiska i kar za przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, które dotyczą szczególnie energii z surowców kopalnych. 
Niemniej jednak opłaty i kary stanowią jedynie 10% strat ekologicznych, jakie generuje energe-
tyka w Polsce. Pozostałe straty dotykają całego społeczeństwa, a koszty jakie z tego tytułu musi 
ponosić nazywane są kosztami zewnętrznymi. Straty ekologiczne powstałe w środowisku kumu-
lują się i wzmacnia się ich działanie. Ocenia się, że ich wielkość sięga 10 do 15% PKB, czyli od 
70 do 100 mld zł rocznie. Internalizacja tych kosztów, czyli obciążenie kosztami strat sprawców 
np. energetykę, jak się szacuje (Solińska, Soliński, 2000), spowodowałoby wzrost ceny energii 
elektrycznej w Polsce o 50 do 100%. Przeprowadzenie pełnej internalizacji kosztów zewnętrz-
nych wydaje się niemożliwe. Zatem powstają różne sposoby wspomagania rozwoju energii ze 
źródeł odnawialnych, np. dotacje, niskooprocentowane kredyty, itp., często stosowane w krajach 
Europy zachodniej (w Polsce można zaobserwować początki takich działań). 

Biomasa jest jednym ze źródeł energii, która ma największe szanse rozwoju w Polsce, ze 
względu na duże zasoby oraz brak ujemnego oddziaływania na środowisko. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono zebrane z dostępnej literatury oceny ekonomiczne 
wykorzystania energii z różnych postaci biomasy (nie zawsze kompletne). Natomiast ocenę eko-
nomicznej efektywności pozyskania i wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunal-
nych przedstawiono w rozdziale 8. Przedstawione poniżej oceny dająpewien pogląd na możliwo-
ści pozyskania energii z biomasy, bowiem techniki jej przetwarzania i sprawności tych procesów 
są ogólnie znane. Poziom efektywności i koszty pozyskania energii elektrycznej, czy energii 
cieplnej, sąnajistotniejszymi parametrami oceny w tych analizach. Autorzy pomijają w nich inne 
istotne czynniki, a mianowicie wysokość kosztów inwestycyjnych tych rozwiązań oraz czy są 
one wykonalne finansowo. Te czynniki mogą eliminować z zastosowania warianty o najniższym 
koszcie jednostkowym pozyskania energii z niektórych źródeł biomasy, szczególnie, że najwięk-
sza możliwość wykorzystania energii biomasy może występować w rolnictwie, gdzie widoczny 
jest wyraźnie brak środków finansowych. 
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Wykorzystanie słomy 

Wykorzystanie słomy jako materiału opałowego zyskuje w kraju coraz większe zaintereso-
wanie. Z zebranej słomy z 2 ha (2,5 t/ha) można uzyskać ciepło do ogrzewania domu mieszkalne-
go o powierzchni 70 m^ w sezonie zimowym, a nadwyżki słomy w Polsce mogą dostarczyć 5% 
zapotrzebowania energii cieplnej (Kowalik, 1998). 

Poniżej przedstawiono techniczno-energetyczne i ekonomiczne parametry różnych instalacji 
do spalania słomy: 

1. Instalacji demonstracyjnej firmy PILEVANG-GIZEX-PM o mocy 48,8 kW, która zo-
stała zainstalowana w 1994 roku u rolnika w miejscowości Skierbiszów w województwie lubel-
skim. Podstawowymi elementami instalacji grzewczej jest piec do spalania słomy i zbiornik aku-
mulacyjny ciepłej wody o pojemności 2000 1. Całość w 1994 roku kosztowała 2600 zł. W ciągu 
doby spalanych jest 6 prostokątnych bel sprasowanej słomy. Na godzinę zużywa się 7 kg słomy, 
której koszt łącznie z transportem wynosi 0,03 zł/kg. Koszt pozyskania energii cieplnej ze spala-
nia słomy wynosił według cen z 1994 roku 14,2 zł za 1 GJ. 

W obliczeniach przyjęto następujące dane: 
— koszt inwestycji 2600 zł; 
— amortyzacja 10%; 
— procentowanie kapitału 20%; 
— wskaźnik kosztów remontu 0,2%; 
— pracochłonność 100 rbh; 
— koszt robocizny 2 zł/h; 
— okres wykorzystania 1000 godzin; 
— sprawność 72%; 
— wartość opałowa słomy 15 MJ/kg. 
2. Kotłownia spalająca słomę wybudowana w 1996 roku w gminie Grabowiec na Zamoj-

szczyżnie. Kotłownia przeznaczona jest do ogrzewania ośrodka zdrowia, banku spółdzielczego, 
siedziby urzędu gminy i szkoły wraz z internatem. Łączna ogrzewana powierzchnia wynosi 
6 tys. m . Budowa kotłowni wraz z siecią cieplną kosztowała 2,15 min zł. W ciągu doby spala-
nych jest ok. 2,3 tony sprasowanej słomy. Przewiduje się, że w sezonie grzewczym będzie spala-
nych ok. 700 ton słomy. 

3. Porównanie kosztów ogrzewania w kotłowniacłi na: słomę, węgiel, olej opałowy, gaz 
ziemny. 

Dla trzech gospodarstw rolnych w okolicach Lublina przeprowadzono badania, do których 
wybrane zostały budynki o zbliżonej powierzchni, kubaturze oraz zapotrzebowaniu w ciepło: 
200 GJ rocznie. Budynki poddane obserwacji ogrzewane były wymienionymi wyżej paliwami. 
W tabeli 9.1. zostały zamieszczone koszty związane z ogrzewaniem budynków tj.: koszty inwe-
stycyjne, koszty zakupu paliwa (dla słomy przyjęto 80 zł/t) i koszty transportowe mieszczące się 
w kosztach eksploatacji, koszty kredytu i amortyzacja. 

Opłacalność zastosowania kotłów na biomasę jest wysoka, niestety koszty zakupu kotła na 
biopaliwo są kilkakrotnie wyższe od np. kotła na węgiel czy gaz ziemny, co nie stwarza korzyst-
nej sytuacji do zastosowanie tych rozwiązań w szerszej skali w gospodarstwach rolnych. 

W przypadku eksploatacji kotła w gospodarstwie rolnym, łączne koszty ciepła będą na pewno 
znacznie niższe, bowiem koszt pozyskania słomy przez rolnika oszacowano na około 40 zl/tonę, 
czyli może być o połowę mniejszy niż przyjęty w analizie (Internet 1). 

Na polskim rynku dostępne są też kotły dużej mocy na słomę w balotach od 100-500 kW, 
oraz kotły na słomę rozdrobnioną do 1 MW. Spalanie biomasy w kotłach na słomę rozdrobnioną 
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nie wymaga stosowania dobrze przesuszonego paliwa. Ponadto pozwala na zastosowanie nowo-
czesnych rozwiązań podających i sterujących spalaniem. Sprawność kotłów dużej mocy wynosi 
około 85% przy płynnej regulacji mocy od 20% do 100%, 

TABELA 9.1 

Koszty inwestycyjne i produkcyjne ogrzewania mieszkań w gospodarstwach rolnych (zł) 

- — - . — 

l Y P SŁOMA WEGIEL OLEJ OPAŁOWY GAZ ZIEMNY 

Koszt inwestycji 10 106 1680 8316 4215 

Amortyzacja 404 112 332 169 

Koszt kapitału 2021 336 1663 
' ' ' 

843 

Koszt eksploatacji 1720 3960 4380 5140 

Całkowite koszty ogrzewania 4145 4408 6376 6152 

Koszty I GJ rzł/GJl 20,73 25,04 
i 

58,21 35,76 

Źródło: Internet 1. 

4. Inne analizy wskazują, że w ciągu roku z kotłowni o mocy IMW zużywającej słomę mo-
żna wyprodukować około 10 000 GJ. Przyjmując koszt sprzedaży ciepła 36 zł/GJ, zwrot inwesty-
cji szacowny jest na 6,5 sezonu. Powyższe analizy zostały wykonane dla paliwa o wartości ener-
getycznej około 9 MJ/kg, Przy większej trosce o jakość paliwa zwrot inwestycji może nastąpić 
już po czterech sezonach grzewczych. Tak szybki czas zwrotu inwestycji powinien zachęcić in-
westorów do realizacji inwestycji w oparciu o kredyty (Internet 1). 

5. Porównanie parametrów techniczno-energetycznych kotłów o mocy 600 kW zuży-
wających różne rodzaje paliwa: węgiel, gaz ziemny, olej opałowy i rozdrobnioną słomę oraz ich 
kosztów eksploatacyjnych pokazano w tabeli 9.2. 

TABELA 9.2 

Analiza kosztów eksploatacyjnych kotłowni dużej mocy na różne rodzaje paliwa 

PARAMETRY 

• 

KOTŁY WĘGLOWE 
IRADYCYJNE 

1 

KOTŁY 
GAZOWE 

KOTŁY 
OLEJOWE 

KOTŁY NA 
SŁOMĘ 

DUŻEJ M O C Y 

Moc cieplna kotła w [kW] 600 600 600 600 

Sprawność energetyczna 65% 88% 86% 82% 

Moc z uwzględnieniem sprawności [kW] 330 
T • 

552 552 492 

Wartość opałowa paliwa MJ/kg 26 34,3 42 15 

Przewidywane zużycie ciepła [GJl 5400 5400 5400 5400 

Energia cłieniiczna paliwa fGJ] 10 800 5870 5870 6750 

Koszt jednostkowy paliwa 280 zł/t 
1 

0,9 zł/m^ 1800 zł/t 80 zł/t 

Koszt eksploatacji [zł] 116310 136 900 160 710 36 000 

Koszt jednostki ciepła fzł/GJ] 14,2 25,54 4 2 , 8 ^ 6,67 

Koszt jednostki ciepła z uwzględnieniem 
sprawności kotła fzł/GJl 

t 
21,84 

1 

29,02 50,42 8,33 

Koszt emisji zanieczyszczeń (zł] 4735 138 601 0 

Kosz j j ednos tko^ ciepła z emisją [zł/GJ] .. . 23.42 _ 2 ^ 9 51,1 _ A 6 L . .. 

Źródło: Internet I. 
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Widzimy, że koszty eksploatacyjne rozdrobnionej słomy są najniższe. W tabeli tej podano 
również koszty emisji zanieczyszczeń, które obciążają koszty jednostkowe energii cieplnej, nie-
mniej jednak nie określono sposobu ich wyliczenia. 

6, Koszt 1 GJ energii cieplnej wytwarzanej ze spalania słomy w piecu o mocy 60 kW, 
według (Gawrońska, 1997) dla domku jednorodzinnego, kształtuje się w przedziale 13,1-10,5 zł 
w zależności od kosztów zakupu słomy. Porównując go z kosztem użytkowania węgla, który wynosi 
20,6 zł/GJ, widzimy, że użytkowanie słomy daje wymierny efekt ekonomiczny, tj. 6,9-10,1 zl/GJ 
energii cieplnej. 

7. Nieco wyższe koszty skalkulowano dla instalacji o mocy 48,8 kW. Całkowity koszt in-
stalacji ze zbiornikami akumulacyjnymi 2000 1, zużywa na godzinę 7 kg słomy, a koszt pozyska-
nia energii cieplnej w tym przypadku wynosi ok. 14,2 zł/GJ (wg cen z 1995 roku). 

Wykorzystanie odpadów drewna 

1, Przykładem na wykorzystanie odpadów drzewnycłi jest instalacja spalania zrębków 
drzewnycłi w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Otwocku (Internet 2). 

Proponowany w tym przypadku kocioł fluidalny na zrębki o mocy 150 kW, ogrzewa zespół 
szklarni należący do MZO w Otwocku (produkujący rozsady kwiatów i krzewów na potrzeby 
miasta). W okresach silnycłi mrozów i szczytowego zapotrzebowania na ciepło, może zostać 
uruchomiony dodatkowo rezerwowy kocioł węglowy. 

Technologia instalacji opiera się na: 
— rozdrobnieniu odpadów drzewnych na rębarce ciągnikowej (5—25 mm) i transporcie do 

magazynu; 
— wstępnym podsuszeniu zrębków masa usypowa zrębków po podsuszeniu zmniejsza się 

dwukrotnie, natomiast wartość kaloryczna 1 tony wysuszonych zrębków wzrasta z 6 GJ/tonę 
(przy wilgotności 60%) do 15 GJ/tonę (przy wilgotności 20%); 

— mechanicznym dozowaniu oraz spaleniu w palenisku fluidalnym przystosowanym do 
spalania biomasy. 

Zapotrzebowanie na paliwo, przy założonej pracy kotła o mocy 150 kW ze średnią mocą odpo-
wiadającą 40% mocy nominalnej w sezonie grzewczym trwającym 155 dni, wynosi około 126 ton 
wilgotnych zrębków. 

Razem koszt materiałów i urządzeń wraz z narzutami na transport i montaż (20%) wyniósł 
ok. 60 000 zł, na co złożyły się: 

— kompletny kocioł fluidalny 150 kW z automatyką (EXBUD Tarnów) — 45000 zł; 
— wentylator osiowy suszący — 1342 zł; 
— urządzenie wybierające ślimakowe — 6393 zł; 
— nagrzewnica ramowa wodna — 1208 zł; 
— wiata magazynowa murowana 50 m^ — 8000 zł; 
— suszarka podłogowo-kanałowa — 800 zł. 
Powyższe koszty pozwalają na zwrot poniesionych nakładów przy normalnej eksploatacji 

systemu w okresie krótszym od trzech lat. 
Projekt ten został sfinansowany przez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska 

(SGP/GEF), zarządzanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Przedmio-
tem projektu była budowa i upowszechnianie demonstracyjnej instalacji do magazynowania, suszenia, 
transi^ortu i energetycznego zagospodarowania zrębków z zieleni miejskiej (Internet 2). 

Energetyczne wykorzystanie zrębków miejskich w Otwocku rozpoczęto we wrześniu 1998 roku 
i jak do tej pory nie stwierdzono większych problemów w eksploatacji opisanego powyżej systemu. 
Na podstawie obserwacji podczas dwuletniej eksploatacji wysnuto następujące wnioski: 
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— zaoszczędzenie 50 ton koksu: 20 000 zł rocznie; 
— uniknięcie kosztów wywiezienia i składowania 126 ton wilgotnycłi odpadów w kompo-

stowni (30 zł/tonę) lub na wysypisku (100 zł/tonę): min. 3780 zł rocznie; 
— zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska; 
— pozbycie się problemów z usunięciem żużla; 
— poprawa warunków pracy pracowników obsługi kotłowni w wyniku mecłianizacji i auto-

matyzacji pracy układu; 
— ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 1000 kg/rok, dwutlenku węgla o 126 400 kg/rok, 

a także istotna redukcja emisji tlenku węgla i pyłów. 
2. Koszty jednostkowe energii cieplnej z instalacji spalającej drewno skalkulowano 

na ok. 20 zł/GJ (Gawrońska, 1997). Porównując z instalacją na węgiel uzyskuje się efekt ekono-
miczny 0,6 zł/GJ. 

I 

Wykorzystanie biopaliw 

W wykorzystaniu biomasy do celów energetycznycłi istotne miejsce zajmująbiopaliwa pozy-
skane z roślin uprawnych, tj. spirytus etylowy i olej rzepakowy. 

1. Opłacalność wytwarzania spirytusu etylowego 
Obecnie największy udział w praktycznym zastosowaniu ma spirytus etylowy, który w ilości 

do 5% dodawany jest do benzyny. Dodatek bezwodnego spirytusu pozwala osiągnąć wymaganą 
liczbę oktanową przy ograniczonej ilości czteroetylku ołowiu, co zmniejsza emisję ołowiu do 
otoczenia. Mieszanina etanolu z benzyną zawiera więcej tlenu, co wpływa na lepsze spalanie ben-
zyny i tym samym zmniejszenie w spalinach zawartości tlenku węgla (o 20-30%) i niespalanych 
węglowodorów (do 10%). Wykorzystanie spirytusu (etanolu) jako dodatku do paliwa benzyno-
wego pozwala stabilizować produkcję rolniczą w wyniku stałego zapotrzebowania na określone 
płody rolne (zboże, ziemniaki, buraki) oraz daje szansę wykorzystania 150-200 tys. ha gruntów 
ornych obecnie odłogujących, jak również wykorzystania gruntów skażonych nie nadających się 
do produkcji żywności (Internet 3). 

Istotnym elementem w wykorzystaniu etanolu jest jego cena. Zarówno produkcja spirytusu 
odwodnionego, jak również sprzedaż benzyn ze spirytusem musi być opłacalna dla producentów 
i dystrybutorów paliwa. Obecnie średnia cena na spirytus etylowy surowy wynosi ok. 3010 zł/t, 
a na spirytus odwodniony 3620 zł/t. Jak widać jest on ponad dwukrotnie droższy od ceny sprzeda-
wanej benzyny i znacznie droższy w stosunku do ceny zakupu benzyny surowej (220 USD/t). 
Najtaniej może być produkowany alkohol ze zboża, a najdrożej z ziemniaków. Różnica w cenie 
może wynosić 30-40%. W celu zachęcenia do stosowania etanolu konieczne jest wprowadzenie 
znacznych ulg w podatku akcyzowym na benzyny z domieszką alkoholu (Internet 3). 

2. Opłacalność wytwarzania oleju rzepakowego 
Warunki glebowe i klimatyczne Polski pozwalają uprawiać rzepak na ok. 30% powierzchni 

użytków rolnych. Krajowe wyniki badań wskazują że poniesione koszty uprawy 1 ha rzepaku są wy-
ższe o 20-25% od kosztów uprawy pszenicy ozimej przy plonach niższych o około 30%. Dla zapew-
nienia opłacalności uprawy rzepaku stosunek ceny nasion rzepaku do ceny nasion pszenicy powi-
nien kształtować się na poziomie 1,6-1,7 :1. W warunkach polskich koszt wyprodukowania 1 1 bio-
paliwa z rzepaku wynosi około 2 zł, a koszt nasion rzepaku na 1 I biopaliwa około 2,5 zł. W świetle 
przytoczonych kosztów niekorzystnie kształtuje się stosunek kosztu biopaliwa z rzepaku do ceny de-
talicznej oleju napędowego, który jest o połowę tańszy (Tymiński J., 1997). 

Istotnym czynnikiem przy kształtowaniu kosztów produkcji biopaliwa jest wybór sposobu 
wytwarzania: w zakładach przemysłowych o rocznym przerobie 3-5 tys. ton nasion lub w małych 
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przetwórniach wiejskich tzn. agrorafineriach o rocznym przerobie nasion rzędu 500-1500 ton. 
Duże zakłady w Polsce istnieją, natomiast pierwsza agrorafmeria o wydajności 400 kg nasion na 
godzinę (ok. 120 kg/h oleju) została wybudowana z funduszy KBN w Mochełku w latach 
1994-1996. Mała skala produkcji i lokalne uwarunkowania mogą spowodować, że tego typu 
agrorafmerie mogą produkować biopaliwo konkurencyjne cenowo w stosunku do rafinerii prze-
mysłowych. Na bazie doświadczeń pierwszej agrorafinerii, w IBMER dokonano analizy ekono-
micznej. Koszt inwestycyjny obiektu wyniósł 247 326 zł. Na koszty te złożyło się (Tymiński J., 
1997): 

— linia do estryfikacji 139 937 zł; 
— koszty montażu 6996 zł; 
— prace pomocnicze (np. malowanie) 4198 zł; 
— prace projektowe i nadzór nad realizacją 11 194 zł; 
— pomosty, konstrukcje wsporcze i inne 25 000 zł; 
— budynek 50 000 zł; 
— sieć wodociągowa 10 000 zł. 
Koszty obiektu bez części budowlanej wyniosły 187 326 zł. W IBMER dokonano analizy 

czterech wariantów organizacyjnych eksploatacji agrorafmerii i jej powiązania z terenem. Wyni-
ki analizy kosztów przedstawiono w tabeli 9.3. 

TABELA 9.3 

Anahza kosztów otrzymania 1 litra biopaliwa przy różnych wariantach 

POZYCJA K O S / T Ó W 
KOSZT PRZY RÓŻNYCH W A R I A N T A C H Izl| 

POZYCJA K O S / T Ó W 
I 2 3 4 

Nasiona rzepaku 2,34 1,543 1,95 

Olej 2,36 
1 
4 
> r 

/ 
1 

Suszenie i przechowywanie nasion 0,0246-0,037 0,0246-0,037 0,0246-0,037 

J łoczenie 0,209 0,209 0,209 

Estryfikacja 0,595 0,595 0,595 0,595 

Wytłoki rzepakowe 1,13 1,13 1,13 

Faza glicerynowa 0,197 0,197 0,197 0,197 

Koszty produkcji 1 dm^ biopaliwa 2,758 1,841-1,854 1,043-1,057 1,451-1,464 

Zysk przed opodatkowaniem 20% 0,552 0,368-0,370 0,208 0,211 0,290-0,292 

Koszt dystrybucji 4% o , n o 0,015 0,042 0,058 

RAZEM 3,42 2,224-2,239 1,293-1,31 1,799-1,814 

Źródło: (Tymiński J., 1997). 

Najniższy koszt pozyskania 1 1 biopaliwa, wynoszący 1,043-1,057 zł, uzyskuje się w przypadku 
powiązania agrorafinerii z rolnikami, np. spółdzielnią. Rzepak dostarczany jest przez rolników 
spółdzielców po cenie kosztów uprawy. W tym przypadku może być stosowany prosty system 
dopłaty do uprawy rzepaku przeznaczonego na biopaliwo. 

Wykorzystanie trocin i biogazu 

Przykładem przystosowania miejscowej ciepłowni do wykoi^stania odnawialnych źródeł ener-
gii jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Braniewie woj. Warmińsko-mazurskie. 
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W 1995 roku w ciepłowni opalanej miałem węglowym wprowadzono częściową domieszkę tro-
cin oraz kocioł gazowy opalany biogazem pobieranym z wysypiska śmieci odległego o 1 km od 
ciepłowni (Intemet 3). Ciepłownia ma 5 kotłów o łącznej mocy 26,3 MW ( 2 x 5 MW i 2 x 7,5 MW 
przystosowane do spalania miału węglowego oraz jeden kocioł gazowy o mocy 1,3 MW). Mieszanie 
miału węglowego z trocinami w stosunku 3:2 pozwoliło uzyskać energię cieplną przy koszcie 12 zł 
za 1 GJ. Cena trocin (wilgotność 45-50%) wynosiła 34 zł/t. Wykorzystanie trocin w kotłowni nie 
wymagało przeróbek i przyniosło oszczędności, które w 1996 roku szacowane były na 200 tys. zł. 
Koszt kotła gazowego do spalania biogazu wysypiskowego wyniósł 180 tys. zł, a pozostałej instala-
cji związanej z pozyskaniem gazu 1 987 700 zł (przygotowanie wysypiska, dwie nitki rurociągu, ka-
żda o długości 1 km, pompownia). Łączny koszt wyniósł około 2,2 m b zł i został pokryty z budżetu 
miasta Braniewo oraz Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ocłirony Środowiska. 

Pozyskiwanie biogazu z gnojowicy 

Pozyskanie i wykorzystanie biogazu w szerszym stopniu ma miejsce w rolnictwie. Biogaz po-
zyskuje się w wyniku fermentacji odcłiodów zwierzęcycłi, szczególnie gnojowicy. Instalacja ga-
zowa, zaprojektowana w 1996 roku dla gospodarstwa rolnego we wsi Chrzanowe województwo 
ostrołęckie, ma przerabiać gnojowicę pozyskiwaną z chlewni na 1500 stanowisk. Koszt wykona-
nia biogazowni i komory fermentacyjnej ma wynieść 380 000 zł. 

Na powyższe koszty składają się: 
— wykonanie kompostowni łącznie z linią do obróbki kompostu — 180 000 zł; 
-— komór gnojowych i instalacji biogazowej — 200 000 zł. 
Roczna produkcja biogazu w wyżej wymienionej instalacji wynosi 25 550 m^ przy kosztach 

0,40 zł za 1 m^. Równolegle z wytwarzaniem biogazu produkowany jest kompost (przefermentowa-
na gnojowica z dodatkiem torfii i innych komponentów), którego wartość w skali roku wyniesie 
277 500 zł (Kotowski W., 1996). W warunkach polskich inwestycja taka jest nieopłacalna. Koszt po-
zyskania biogazu jest bowiem około 1,5-2 razy wyższy od kosztów zakupu równoważnej energe-
tycznie ilości gazu ziemnego czy węgla kamiennego. Koszty budowy biogazowni w Polsce szaco-
wane są na poziomie 1000 zł/sztukę bydła (Kotowski W., 1996). 

Wysokie nakłady inwestycyjne, poziom cen węgla i gazu ziemnego oraz warunki klimatycz-
ne w Polsce, ograniczają wykorzystanie tego surowca, zwłaszcza gdy utylizacja gnojoWicy nie 
jest kontrolowana. Przykładem wysokich kosztów inwestycyjnych jest koszt budowy duńskiej 
biogazowni rolniczej w Lindrup (omówionej w rozdziale 4), która kosztowała ok. 45 min DKK, 
co przy obecnym kursie tej waluty oznacza ponad 20 min zł. 



10. INSTRUMENTY EKONOMICZNE W ROZWOJU 
ENERGII ODNAWIALNEJ 

Jak już wcześniej wspomniano, rozwój czystej ekologicznie energii winien być wspierany finan-
sowo z uwagi na niemożność pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych. Największym w kraju 
źródłem finansowania inwestycji proekologicznych jest działający od 1989 roku Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środkami dysponują Narodowy i Wojewódzkie Fundu-
sze Ochrony Środowiska, udzielając kredytów preferencyjnych na inwestycje ekologiczne, do któ-
rych odnoszą się również przedsięwzięcia zwią^ne z wykorzystaniem energii odnawialnej. Warun-
kiem udzielenia kredytu jest m.in. posiadanie przez inwestora własnych środków w wysokości 30% 
do 50% kosztów inwestycji. Dotacji udziela również Ekofundusz w wysokości do 30% kosztów in-
westycji (Internet 5). Poniżej przedstawiono propozycje Instytutu Budownictwa, Mechanizacji 
i Elektryfikacji Rolnictwa w zakresie dofinansowania rozwoju źródeł energii odnawialnej w Polsce, 
które zawarte są w (Internet 2). 

W Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w 1995 roku dokonano ana-
lizy strategii i uwarunkowań rozwoju energii odnawialnej na świecie, oceny ekonomicznej i prawnej 
wykorzystania tej energii w Polsce oraz przedstawiono bariery i propozycje rozwiązań, które stymu-
lowałyby rozwój ich wykorzystania. Analiza wykazała konieczność stosowania zachęt finanso-
wych. Jedyny wyjątek stanowią technologie spalania paliw stałych z biomasy, głównie drewna, 
w lokalnych paleniskach rusztowych. W tym przypadku konieczne jest jedynie pozyskanie środków 
na modernizację, doskonalenie i rozwój stosowanych palenisk. Dla wszystkich pozostałych źródeł 
energii odnawiabej konieczne jest stosowanie bezpośrednich zachęt finansowych. Instytut proponu-
je zastosowanie następujących instrumentów ekonomicznych (Internet 2): 

— dotacji bezzwrotnych, w różnej wysokości z tendencją zmniejszania w miarę postępu we 
I 

wdrażaniu określonej technologii (50% nakładów inwestycyjnych, 30% i spadek do 0%); 
— preferencyjnych kredytów oprocentowanych w wysokości 5%, 10% i 20%. 
Skala niezbędnego dofinansowania według IBMiER przedstawia się następująco (Internet 2): 
— elektrownie wiatrowe, zawodowe wymagają dotacji bezzwrotnej w wysokości 50% 

nakładów inwestycyjnych z tendencją do zmniejszania po osiągnięciu co najmniej 10 MW 
mocy zainstalowanej oraz preferencyjnego kredytu na poziomie 10%; 

— słoneczne systemy przygotowania ciepłej wody wymagają dotacji w wysokości 30% 
nakładów inwestycyjnych oraz kredytu najniżej oprocentowanego (5%); 

— agrorafinerie do produkcji metyloestru, oleju rzepakowego (biopaliwa rzepakowego) 
w przypadku braku dotacji wymagają kredytu o najniższym oprocentowaniu lub 
dotacji w wysokości 30% nakładów inwestycyjnych i kredytu z oprocentowaniem nie 
przekraczającym 10%; 

— ciepłownie geotermalne przy braku dotacji wymagają kredytu inwestycyjnego z oprocen-
towaniem nie wyższym jak 10%; przy wyższym kredycie do 20% oprocentowania wyma-
gana dotacja wynosi ok. 30% nakładów inwestycyjnych; 

— kolektory słoneczne powietrzne przy braku dotacji wymagają kredytu oprocentowanego 
do 20%, a w przypadku dotacji w granicach 30% nakładów inwestycyjnych, oprocento-
wanie kredytu może dochodzić nawet do 40%; 

— małe elektrownie wodne przy braku dotacji wymagajązachęty inwestycyjnej przez udzie-
lenie niskooprocentowanego kredytu do 10%; 
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— w przypadku elektrowni wiatrowych autonomicznych, ogniw fotowoltaicznych i bioga-
zowni wymagany poziom dotacji powinien wynosić od 90% do 50%; finansowe wspiera-
nie inwestycji w tych obszarach jest zbyt kosztowne, wyjątek stanowią biogazownie 
łączone z przerobem odchodów na kompost, co daje dodatkowy efekt ekonomiczny. 

Istotny wpływ do zachęcania wykorzystania energii odnawialnej będzie miał system opodat-
kowania paliw (wzrost cen paliw tradycyjnych) z tytułu zanieczyszczenia środowiska, akcyzy 
i podatku VAT. Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych, szczególnie do momentu osiągnię-
cia znaczącego poziomu rozwoju, nie powinna być opodatkowana. 

Oprócz instrumentów ekonomicznych dużą rolę odgrywać będzie oddziaływanie społeczne i po-
lityczne oraz informacje dla potencjalnych inwestorów w sytuacjach, gdy inwestycje są wyraźnie 
opłacalne i mogą przyczynić się do szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Brak postępu w upowszechnianiu wykorzystania odnawialnych źródeł energii może wynikać 
z braku na rynku odpowiednich urządzeń oraz sprzyjających warunków do ich instalowania. 
Na przykład w chwili obecnej występuje niedostateczna podaż na rynek kotłów do spalania drew-
na i odpadów drzewnych, kolektorów słonecznych do podgrzewania powietrza (stosowane obec-
nie, budowane są systemem gospodarczym) itd. Efektywną metodą popularyzacji tych urządzeń 
mogą być programy informacyjno-edukacyjne i kampanie reklamowe. Trudności w wywołaniu 
popytu na daną technologię z wykorzystaniem energii odnawialnej wynikająz braku wiedzy o sa-
mej technologii i jej możliwościach zastosowania. 

Proponuje się zastosowanie następujących instrumentów społecznych i politycznych: 
— pełna i ciągła informacja oraz edukacja społeczna (radio, telewizja, ulotki, broszury), itp.; 
— rozwój marketingu sprawdzonych urządzeń; 
— bezpłatna pomoc świadczona przez osoby przeszkolone, np. ODR (Ośrodki Doradztwa 

Rolniczego), zakłady energetyczne, szkoły zawodowe (szczególnie rolnicze); 
— połączenie programów wykorzystania odnawialnych źródeł energii z programami oszczędności 

energii; 
— włączenie prywatnego sektora (poprzez zachęty w obniżeniu podatku) do tworzenia ryn-

ku urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii; 
— obligatoryjna realizacja zgodnie z Prawem Energetycznym zapisu o programowaniu roz-

woju wykorzystania energii odnawialnej oraz niezbywalnego prawa indywidualnych 
użytkowników nie prowadzących działalności gospodarczej do wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej na własne potrzeby oraz możliwości zbycia nadwyżek wyproduko-
wanej energii do sieci energetycznej i poza tę sieć; 

— opracowanie i przyjęcie przez Komitet Ekonomiczny przy Radzie Ministrów dalekosiężne-
go programu rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce ze wszystkimi jej elementami, tj. in-
strumentami ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi. 

Przedstawiona powyżej propozycja wsparcia finansowego rozwoju energii odnawialnej opraco-
wana w IBMER, miała zapewne podstawy metodologiczne, wydaje się jednak, że nie uwzględniono 
jednego ważnego aspektu, iż wsparcie finansowe rozwoju energetyki opartej o źródła energii odna-
wiahiej winno mieć przede wszystkim uzasadnienie ekologiczne. Tego elementu zabrakło w tych 
analizach i ocenach. Jest to ważne zagadnienie, bowiem o wielkości dofinansowania winien decydo-
wać efekt ekologiczny jaki powstaje na skutek zastąpienia energii szkodliwej dla środowiska, czystą 
ekologicznie energią ze źródeł odnawiahych. Dopiero wówczas można drogą analityczną szukać 
wielkości dotacji, zapewniającej osiągnięcie rentowności, ale nie przekraczającej wielkości wyzna-
czonego wcześniej efektu ekologicznego. Tego rodzaju metodykę opracowano i przedstawiono 
m.in. w (Solińska, Soliński, 2000), (Solińska, Soliński, 2001). Jej najważniejsze aspekty zawiera 
rozdział 11 niniejszej publikacji. W tych badaniach zwrócono również uwagę na konieczność 
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osiągnięcia przez efektywny projekt inwestycyjny wykonalności finansowej, bowiem nie każdy 
efektywny projekt spełnia to kryterium, a także przedstawiono metodykę transformacji efektu ekolo-
gicznego w dotację do inwestycji w źródła energii odnawialnej. 



r r 

11. EKOLOGICZNIE UZASADNIONA WIELKOŚĆ 
DOTACJI DO ODGAZOWANIA SKŁADOWISK 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Poniżej przedstawiono metodykę wyznaczania efektu ekologicznego z tytułu wykorzystania 
energii odnawialnej w polskich warunkach oraz jego zastosowanie do wyznaczania poziomu do-
tacji do inwestycji odgazowania składowisk odpadów komunalnych, na przykładzie Składowiska 
Odpadów Komunalnych „Barycz" w Krakowie, opracowaną przez (Solińska, Soliński, 2001). 

Istniejące składowiska odpadów komunalnych stanowią duże zagrożenie dla środowiska, po-
wstaje zatem konieczność ich odgazowania i spalenia ujętego biogazu. Możliwe jest gospodarcze 
wykorzystanie ujętego biogazu do wytworzenia energii cieplnej, czy też do wytworzenia energii 
elektrycznej pod warunkiem, że będzie to opłacalne. Jednakże, z dotychczasowych badań prze-
prowadzonych w (Solińska, Soliński, 2001) wynika, że stosując tradycyjne metody oceny efek-
tywności inwestycji tego rodzaju przedsięwzięcia nie są opłacalne. Wynika to z tego, że w anali-
zach ekonomicznych nie uwzględnia się efektu ekologicznego jaki powstaje w wyniku zastąpie-
nia energii z węgla (zanieczyszczającej środowisko) energią biogazu, która np przetworzona na 
energię cieplną lub elektryczna, daje wielokrotne zmniejszenie zanieczyszczeń w stosunku do 
energii z węgla. Poniżej przedstawiono zatem propozycję metodyki, która bazując na wycenio-
nym efekcie ekologicznym, pozwala na określenie ekologicznie uzasadnionej wielkości dotacji 
do inwestycji zagospodarowania biogazu ze składowiska odpadów komunalnych. Wprowadze-
nie tego elementu do oceny efektywności stwarza dopiero równe szanse dla obu źródeł energii 
w ocenie ich wzajemnej konkurencyjności. 

11.1. Deflnicja efektu ekologicznego wykorzystania energii odnawialnej 

Efekt ekologiczny definiuje się jako korzyści powstałe w środowisku z tytułu zastąpienia 
energii pochodzącej z węgla (szkodliwej dla środowiska), energią ze źródeł odnawialnych 
(czystą ekologicznie). Jest on określany w wielkościach fizycznych (ilościowo), natomiast 
z punktu widzenia gospodarczego istotna jest jego ekonomiczna wycena. W dalszej części niniej-
szego rozdziału przez efekty ekologiczne rozumie się wymierną wielkość ekonomiczną okre-
śloną w zł/kWh energii elektrycznej lub w zł/GJ energii cieplnej, jaką osiąga się poprzez wyko-
rzystanie energii odnawialnej. 

W procedurze wyznaczania tak zdefiniowanego efektu ekologicznego przyjęto następujące 
założenia (Solińska, Soliński, 2001): 
1. Do głównych czynników szkodliwych emitowanych z tradycyjnych procesów wytwarzania 

energii zaliczono: CO2, SO2, NO^. Czynniki te emitowane do atmosfery wywierają najwięk-
szy wpływ na środowisko i generują wysokie straty ekologiczne. 

2. Efekt ekologiczny wykorzystania energii odnawialnej odnoszony jest do energii z węgla, 
tj. energii elektrycznej i energii cieplnej, tym samym wielkość strat ekologicznych spowodo-
wanych zużyciem węgla staje się podstawą wyceny efektu ekologicznego w przypadku 
zastąpienia energii z węgla energią odnawialną. 
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3. Efekt ekologiczny obejmuje tą część szkód ekologicznych, które są spowodowane przez ener-
getykę (wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej). 

4. Szkody ekologiczne wywołane wytwarzaniem energii z węgla utożsamia się z kosztami 
zewnętrznymi obciążającymi jednostkę wytwarzanej energii wyrażonymi w zł/kWh lub 
w zł/GJ. 

5. Koszty zewnętrzne stanowią sumę szkód ekologicznych wywołanych skumulowanym zuży-
ciem energii na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej lub I GJ energii cieplnej. 

6. Wycenę ekonomiczną efektu ekologicznego przeprowadzono w (Solińska, Soliński, 2001) 
z wykorzystaniem trzech metod (sposobów): 
— bazując na kosztach zewnętrznych energii z węgla określonych przez Komisję Euro-

pejską EXTERN E; 
— bazując na wskaźnikach skumulowanego oddziaływania na środowisko; 
— bazując na globalnych wskaźnikach strat ekologicznych wyznaczonych w stosunku do 

dochodu narodowego. 
7. Z uwagi na to, że wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych związane jest również z pew-

nym ujemnym oddziaływaniem na środowisko, to efekt ekologiczny winien być skorygowa-
ny o wielkości tych strat. 
W takiej sytuacji efekt ekologiczny netto wykorzystania energii odnawialnej określa formuła: 

EO, = K Z W - K Z O , (1) 

w której: 
EOi — efekt ekologiczny netto z tytułu wykorzystania energii odnawialnej wyrażony w zl/kWh 
lub zl/GJ, z i-tego źródła odnawialnego; 
KZW — koszt zewnętrzny obciążający energię wytworzoną z węgla, zł/kWh lub zł/GJ; 
KZOi — koszt zewnętrzny obciążający energię wytworzoną z i-tego źródła odnawialnego, 
zł/kWh, zł/GJ. 

Wykorzystanie energii biogazu wiąże się także z emisją do atmosfery niewielkiej ilości zanie-
czyszczeń, a więc istotne jest uwzględnienie tego elementu w procedurze wyznaczania efektu 
ekologicznego, zgodnie z wzorem (1). 

11.2. Metodyka wyznaczania efektu ekologicznego i poziomu dotacji 
do inwestycji 

Teoria kosztów zewnętrznych i ich internalizacja zakłada, że koszty zewnętrzne winny obciążać 
bezpośrednich sprawców szkód wyrządzanych w środowisku tj. obciążać kossly wytwarzania ener-
gii i zyski producentów energii. Jak wskazują doświadczenia różnych krajów, nie jest możliwa pełna 
internalizacja kosztów zewnętrznych powstałych w wyniku produkcji i wykorzystania energii 
z węgla, bowiem mogłoby to spowodować znaczny wzrost poziomu cen energii. W celu wzrostu 
konkurencyjności energii odnawialnej stosuje się więc różne systemy wspomagania rozwoju energii 
odnawialnej, obciążając równocześnie sprawców szkód ekologicznych podatkami i opłatami, które 
niestety stanowią tylko niewielką część kosztów zewnętrznych. W polskich warunkach np. pomija 
się fakt, iż górnictwo jest dotowane z budżetu państwa w zakresie likwidacji kopalń i prowadzonego 
procesu restrukturyzacji, które to koszty nie obciążają wydobycia węgla, a także w konsekwencji cen 
energii elektrycznej. Obniża to zatem konkurencyjność energii odnawialnej. Biorąc pod uwagę sytu-
ację gospodarczą w Polsce oraz wątpliwą możliwość dokonania pełnej internalizacji kosztów 
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zewnętrznych, zaproponowano dokonanie transformacji wyznaczonych efektów ekologicznych 
w system dotacji do rozwoju energii odnawialnej. Wyliczone wskaźniki jednostkowego efektu eko-
logicznego staną się zatem wyznacznikiem wielkości dotacji do rozwoju odnawialnych źródeł ener-
gii. Wielkość dofinansowania mogłaby mieć różną formę, zakres i skalę, a także okres trwania. Rze-
czywista wielkość dotacji powinna wynikać z rachunku ekonomicznego i osiągać wielkość, która 
zapewniać będzie dla tego rodzaju inwestycji proekologicznych osiągnięcie, minimalnego poziomu 
rentowności dla inwestorów. Nie powinna natomiast przekraczać wyznaczonego poziomu dotacji 
wynikającej z efektu ekologicznego. Takie inwestycje należy uznać za nieopłacalne z punktu widze-
nia ekologicznego i ekonomicznego. 

Doświadczenia krajów europejskich wskazują, że rozwój energii odnawialnej był przez ich 
rządy wspomagany w różnej formie i zakresie. W wielu z nich po uzyskaniu odpowiedniego po-
ziomu efektywności, państwo mogło już się wycofać z pomocy, źródła te mogły bowiem prospe-
rować z powodzeniem na rynku energii bez pomocy państwowej. Niemniej jednak początkowa 
pomoc państwa dla zainicjowania rozwoju była konieczna. 

Transformacja efektu ekologicznego w dotację do rozwoju energii odnawialnej 

Najprostszą formą dofinansowania (subsydiowania) rozwoju czystej ekologicznie energii odna-
wialnej jest ustalenie ceny zakupu energii na takim poziomie, który gwarantowałby rentowną eks-
ploatację danego źródła energii w określonym czasie. Problem tkwi w tym, że nie wiadomo jaka 
powinna być wielkość ekonomicznie uzasadnionej dotacji (dopłaty) i które źródła powinny z niej 
korzystać. W prezentowanej metodyce proponuje się oparcie systemu dotacji do rozwoju energii 
odnawialnej o wyliczoną wielkość efektu ekologicznego dla poszczególnych źródeł energii odna-
wialnej. Należałoby jednakże sprawdzić jaki efekt w rozwoju energii odnawialnej wywrze tak wyli-
czona wielkość dotacji i czy w ogóle będzie to wystarczające do zainicjowania rozwoju. Ten pro-
blem jest przedmiotem szerszych badań realizowanych przez autora, a niektóre zagadnienia ekono-
miczne związane z tą problematyką znalazły miejsce w (Soliński, 2001). 

Wyznaczony jednostkowy wskaźnik efektu ekologicznego wyrażony w zł/kWh energii elek-
trycznej i w zł/GJ energii cieplnej —według formuły (1), może być wykorzystany do wyznacze-
nia wielkości dotacji do rozwoju energii odnawialnej w dwojaki sposób: 

1. jako dopłata do ceny sprzedawanej energii ze źródeł odnawialnych; 
2, jako dopłata do inwestycji w źródła energii odnawialnej. 
Pierwszy sposób transformacji polega więc na bezpośrednim wykorzystaniu wyliczonego wskaźni-

ką jako dotacji do 1 kWh energii wytworzonej ze źródła odnawialnego, co obrazuje formuła: 

DOj = EO. zł/kWh lub zł/GJ (2) 

gdzie; 
DOi — minimalny poziom dotacji do 1 kWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
wynikający z efektu ekologicznego jaki można uzyskać w środowisku w wyniku zastąpienia 
energii z węgla, energią ze źródła odnawialnego; 
EOi — efekt ekologiczny netto wyliczony z wzoru (I). 

Poziom dotacji do rozwoju energii odnawialnej określany jest jako minimalny, może być bo-
wiem wyższy i wynikać jeszcze z innych przesłanek, a mianowicie ze: 

— wzrostu zatrudnienia; 
— zmniejszenia energochłonności wytwarzania energii elektrycznej, a tym samym zmniej-

szenie nakładów w sektorze paliwowo-energetycznym; 
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— rozwoju nowych dziedzin techniki i uruchomienia na szerszą skalę produkcji urządzeń 
pozyskujących energię odnawialną; 

— obniżenia kosztów masowej produkcji urządzeń do wykorzystania energii odnawialnej, 
a tym samym obniżenia kosztów ich wytwarzania. 

Powyższe czynniki nie zostały uwzględnione w prezentowanej metodyce. 
Drugi sposób, to transformacja efektu ekologicznego EOi w jednorazową dopłatę do inwe-

stycji DOJi- Zakładając, że corocznie, w okresie eksploatacji obiektu, będą dopłacane do 1 kWh 
stałe wielkości dotacj i DOi == EOi, jej suma z okresu n lat, zaktualizowana na pierwszy rok okresu 
obliczeniowego wyniesie: 

P(l + P)" 

gdzie: 
DOJi — suma zaktualizowanej dotacji z okresu n lat, zł/kWh; 
i = 1, 2, 3... numer źródła energii odnawialnej; 
EOi — efekt ekologiczny netto równy jednostkowej dotacji DOi do ceny energii z i-tego 
źródła energii odnawialnej, zł/kWh; 
p — stopa dyskontowa; 

n — ilość lat dotowania rozwoju energii odnawialnej. 

Powyższy wzór można zapisać w postaci: 
D O J i = E O i X 1/rn ( 4 ) 

gdzie: 
r„ — rata reprodukcji rozszerzonej dla przyjętej stopy dyskontowej p i okresu dotowania n lat. 

Tak wyliczoną zaktualizowaną sumę dotacji doi kWh energii z danego źródła odnawialnego, 
należy przeliczyć na 1 kW mocy zainstalowanej. Można tego dokonać za pomocą współczynnika 
wykorzystania mocy zainstalowanej, który wynika z wzoru: 

WMZi = Pi/Ni; [h] (5) 

gdzie: 
Pi — średnia roczna zdolność produkcyjna źródła energii odnawialnej, kWh; 
Ni — moc nominalna (zainstalowana) w danym źródle odnawialnym, kW. 

Zatem wielkość dotacji do 1 kW mocy zainstalowanej określa wzór: 

DOZi = WMZi X DOJi (6) 

Rzeczywisty poziom dotacji winien wynikać z rachunku ekonomicznego (winien zapewnić 
minimalną rentowność tej inwestycji) nie powinien jednakże być wyższy od wyznaczonej dotacji 
DOZi. Przypomnienie o tym jest istotne, gdyż z doświadczenia wiadomo, że są takie źródła ener-
gii odnawialnej, które nie muszą wykorzystywać pełnej dotacji wynikającej z efektu ekologicz-
nego, czego dowiedziono w rozdziale 8 oraz w (Soliński, 2001). 
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Rozdział 11 

11.3. Zastosowanie opracowanej metody do wyznaczania dotacji 
do inwestycji odgazowania składowisk odpadów komunalnych 
i konwersji ujętego biogazu w energię elektryczną i cieplną 

W niniejszej analizie przyjęto wielkość strat ekologicznych wycenioną według metody ba-
zującej na globalnych wskaźnikach strat w stosunku do dochodu narodowego w wysokości 
ok. 0,09 zł/kWh, tj. 90 zl/MWh dla energii elektrycznej z węglowych elektrowni zawodowych, 
bez skutków jakie w środowisku powodują gazy cieplarniane, która przedstawiona została sze-
rzej w (Solińska, Soliński, 2001). Efekt ekologiczny wykorzystania biogazu wysypiskowego po-
wstaje na skutek zastąpienia energii elektrycznej z węgla, energią z biogazu. Ponieważ energia 
elektryczna z biogazu wytwarzana w agregacie prądotwórczym wiąże się też z emisją szkodli-
wych substancji do atmosfery, chociaż wielokrotnie mniejszą, konieczne jest dokonanie wyceny 
ekonomicznej tych strat i wyliczenie wielkości efektu ekologicznego zgodnie z procedurą poka-
zaną wyżej. 

Dysponując zatem danymi o wielkości emisji zanieczyszczeń przy wytwarzaniu energii elek-
trycznej w energetyce opartej na węglu, zestawionymi poniżej (GPiE, 1992): 

— dwutlenku siarki — 10 kg/MWh; 
— tlenku azotu — 4 kg/MWh; 
— tlenku węgla — 11 kg/MWh; 

i danymi o wielkościach emisji pochodzących z agregatu prądotwórczego zużywającego biogaz 
ze składowiska odpadów komunalnych „Barycz" w Krakowie (Soliński, 2001) w zakresie: 

— dwutlenku siarki — 1,75 kg/MWh; 
— tlenków azotu — 1,75 kg/MWh; 
— tlenku węgla — 2,28 kg/MWh; 

można stwierdzić, m emisja z agregatu prądotwórczego jest ok, 5, krotnie niższa. Zatem i wskaźnik 
strat ekologicznych przypadających na 1 MWh energii elektrycznej z biogazu będzie ok. 5. krotnie 
niższy niż dla energii z węgla, a więc wyniesie tylko 18 zł/MWh. Stosując zatem wzór (1), wyzna-
czono efekt ekologiczny wykorzystania biogazu odniesiony do 1 MWh energii elektrycznej, któ-
rego wielkość wynosi 72 zł/MWh. Dysponując wielkością efektu ekologicznego, wyznaczono po-
ziom dotacji do inwestycji odgazowania Składowiska Odpadów Komunalnych „Barycz" w Krako-
wie. Tok obliczeń pokazano poniżej. 

Dane do obliczeń poziomu dotacji obejmują: 
— nakłady inwestycyjne obejmujące odgazowanie składowiska i utylizację biogazu w agre-

gacie prądotwórczym — 1685 tys. zł; 
— okres eksploatacji — 20 lat; 
— wielkość rocznej produkcji energii elektrycznej — 1976 MWh/rok; 
— moc zainstalowana — 250 kW; 
— stopa dyskontowa — p = 8%; 
— jednostkowy efekt ekologiczny wyliczony wyżej — 72 zł/MWh. 
Stosując następnie wzory (3 do 6) wyznaczono wielkość dotacji do inwestycji odgazowania 

składowiska i konwersji na energię elektryczną w agregacie prądotwórczym, która wynosi 
ok. 1136 tys. zł., co stanowi ok. 67% kwoty całej inwestycji. Oznacza to, że tylko z tytułu efektu 
ekologicznego inwestycja winna uzyskać wsparcie finansowe np. ze strony funduszy ekologicznych 
w wysokości ok. 67% kosztów inwestycyjnych. Powstaje pytanie czy taki poziom dotacji wystarczy 
do osiągnięcia minimalnego poziomu rentowności zapewniającego zwrot kapitału zaangażowanego 
w tym przedsięwzięciu? Na to pytanie dano pozytywną odpowiedź w rozdziale 8, w którym dowie-
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dziono, iż 50% poziom dotacji jest wystarczający dla uzyskania zadowalających wielkości wszyst-
kich wskaźników efektywności dla inwestycji obejmującej odgazowanie składowiska odpadów 
i utylizację ujętego biogazu w agregacie prądotwórczym. 

Przedstawiona powyżej metodyka winna stanowić podstawowe narzędzie w ocenie efektu 
ekologicznego i jego wykorzystania w ocenie niezbędnej wielkości dotacji do rozwoju źródeł 
energii odnawialnej. Tego rodzaju analizy zostały przeprowadzone również dla energetyki wia-
trowej i dla pomp ciepła, a ich wyniki zawierają opracowania M. Solińskiej i I. Solińskiego. 



12. ZAKONCZENIE 

Dokonując podsumowania poruszanych w książce zagadnień, nasuwają się następujące 
spostrzeżenia: 
1. Potencjał energetyczny biomasy w świecie wynosi 3 x lO'^ MJ/rok, a jego wykorzystanie 

szacuje się na 7%, przy czym w krajach uprzemysłowionych wynosi 7%, a w krajach rozwi-
jających się 35% (Lewandowski, 2001). W USA w 350 elektrowniach na biomasę moc zain-
stalowana wynosi 7000 MW, a do 2010 roku planuje się wzrost do 13 000 MW, w Szwecji 
ponad 14% energii produkowane jest z biomasy, w Austrii 10% (Lewandowski, 2001). 
W Polsce potencjał energetyczny biomasy, który można zagospodarować to: 20 min ton 
słomy odpadowej, 4 min ton odpadów drzewnycłi, 6 młn ton osadów ściekowycłi i odpa-
dów komunalnych. W sumie daje to 30 młn ton biomasy rocznie, co jest równoważne 
15-20 min ton węgła kamiennego (Lewandowski, 2001). 

2. W Polsce są dostępne kotły do spalania drewna o mocy 20-600 kW, łączna moc zainstalo-
wana wynosi ok. 560 MW, a ilość obecnie pracujących kotłów wynosi ok. 19 000. Sprawność 
kotłów wynosi 90-93% i można w nich spalać drewno, trociny, korę, gazety, a nawet słomę 
(Lewandowski, 2001). Wartość energetyczną odpadów drzewnych w Polsce szacuje się na 
100 PJ energii cieplnej, co stanowi ponad 3% zużycia energii w Polsce (Lewandowski, 2001). 

3. Polskie doświadczenia w spalaniu słomy do celów energetycznych są niewielkie. W ostat-
nich latach udało się jednakże uruchomić kilka instalacji tego typu. Trudno też mówić o ilości 
wyprodukowanej w nich energii cieplnej, która nie jest jeszcze rejestrowana. 

4. Biomasa należy do paliw czystych ekologicznie. W biomasie roślinnej występuje niska za-
wartość popiołu (1-3%), a w węglu przeciętnie 22%, a powstający popiół może być wykorzy-
stany jako nawóz mineralny. Zawartość siarki w biomasie wynosi 0,01%, wyjątkowo do 
0,1%, w węglu średnio ok. 0,9%. Zawartość NO^ jest ok. 2-krotnie mniejsza niż przy spalaniu 
węgla, natomiast ilość pyłów jest prawie 4-krotnie wyższa niż przy spalaniu węgla. Dwutle-
nek węgla CO2 w przypadku spalania biomasy, nie jest traktowany jako gaz szkodliwy dla 
środowiska, bowiem krąży on w przyrodzie w obiegu zamkniętym w cyklu rocznym. 

5. Opłacalność wykorzystania różnych form biomasy w Polsce kształtuje się następująco: 
— w przypadku wykorzystania słomy, oszacowany koszt I GJ energii cieplnej (dla domku 

jednorodzinnego) kształtuje się w przedziale 13,1-10,5 zł w zależności od kosztów zaku-
pu słomy. Porównując go z kosztem użytkowania węgla, który wynosi 20,6 zł/G J, widzi-
my, że użytkowanie słomy daje wymierny efekt ekonomiczny tj. 6,9-10,1 zł/GJ energii 
cieplnej (Gawrońska, 1997); 

— koszty jednostkowe energii cieplnej z instalacji spalającej drewno skalkulowano na ok. 
20 zł/GJ, co daje efekt ekonomiczny 0,6 zl/GJ energii cieplnej w porównaniu ze spalaniem 
węgla; 

— opłacalność wykorzystania biogazu z wysypisk odpadów komunalnych limitowana 
jest przede wszystkim powierzchnią wysypiska, miąższością warstwy odpadów, istnie-
niem instalacji odgazowującej, zużyciem gazu na wysypisku lub w jego pobliżu. Należy 
założyć, że instalacja odgazowująca musi być na każdym wysypisku wybudowana ze 
względów ekologicznych. Zatem powstaje tylko problem zagospodarowania biogazu, 
który może być rozwiązany w dwojaki sposób: zużyty do produkcji energii cieplnej — 
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spalony w kotłowni lub zużyty w agregacie prądotwórczym na energię elektryczną i ener-
gię cieplną. Zagadnienie opłacalności wykorzystania biogazu wysypiskowego w szer-
szym kontekście przedstawiono w rozdziale 7 i 8 i w pracacli 1. Solińskiego. Wykonane 
analizy ekonomiczne dowodzą, że wykorzystanie biogazu jest opłacalne w konwersji na 
energię cieplną i w przypadku lokalnego wykorzystania. Natomiast w konwersji na ener-
gię elektryczną, jest wykonalne finansowo przy dotacji ok. 30% kosztów inwestycyjnych. 
Wielkość dotacji uzasadniona jest wielkością efektu ekologicznego, jaki powstaje na sku-
tek zastąpienia energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla, energią elektryczną wy-
tworzoną z biogazu (Soliński, 2001); 

— wytwarzanie biogazu w wyniku fermentacji odchodów zwierzęcych w polskich wa-
runkach nie jest ekonomicznie uzasadnione; 

— biopaliwo (etanol) może być wykorzystywany jako dodatek do benzyn, jednakże jego kosz-
ty produkcji, nie uwzględniające efektów ekologicznych, są obecnie 2-krotnie wyższe od 
ceny benzyny. Podobnie olej rzepakowy, którego produkcja jest 2-krotnie droższa od ceny 
oleju opałowego. W przypadku tych paliw należałoby analizy ekonomiczne ich wykorzysta-
nia przeprowadzić w szerszym kontekście tj. z uwzględnieniem efektów ekologicznych 
i społecznych np. z wykorzystaniem metod opracowanych w (Solińska, Soliński, 2000). 

6. Zalety wykorzystania biomasy do celów energetycznych można ująć następująco: 
— redukcja emisji CO2, SO2, NO^, CH4, w porównaniu ze spalaniem węgla; 
— ograniczenie spalania słomy na polach i emisji metanu do atmosfery (uniknięcie wielu 

pożarów i degradacji środowiska); 
— wysoka sprawność urządzeń grzewczych; 
— zakres pracy kotła od 20% do 100%; 
— znaczne zmniejszenie kosztów produkcji 1 GJ; 
— wykorzystanie lokalnego odnawialnego źródła energii; 
— poprawa opłacalności produkcji rolniczej; 
— dodatkowe miejsca pracy dla ludności lokalnej przy dostawie paliwa; 
— zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego; 
— dopływ na lokalny rynek środków finansowych za produkcję biopaliwa. 
W wyniku przeprowadzonych analiz stanu zagadnienia i badań wykonanych przez au-

tora niniejszej publikacji, nasuwa się końcowy wniosek, będący zarazem przesłaniem do 
dalszych działań; 

„Energia biomasy może stać się w najbliższej przyszłości źródłem energii odnawialnej, 
której udział w produkcji energii cieplnej w gospodarce komunalnej wyniesie ok. 30%". 

Powinny być spełnione tylko dwa warunki: 
1. Ocenę ekonomiczną wykorzystania energii biomasy należy przeprowadzić z uwzględ-

nieniem efektu ekologicznego i lokalnych efektów socjalnych. 
2. Rozwój tego źródła energii winien uzyskać wsparcie funduszy ekologicznych, a wielkość 

dotacji winna wynikać z ekonomicznej wyceny efektu ekologicznego, jaki powstanie 
na skutek zastąpienia energii wytwarzanej na bazie węgla (szkodliwej ekologicznie) 
energią biomasy (czystą ekologicznie). 



ZAŁĄCZNIK 1 

BARYCZ — AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 247 kW 

TABELA la. 

Dane wejściowe 

Rok Nakłady 

inwest. 

tys. [zł] 

Koszty 

eksploatacji 

tys. [zł] 

Wielkość 

produkcji 

[tys. jed./rok] 

Cena 

[zł/jed.] 

Wartość 

produkcji 

tys. [zł] 

Kredyt 

tys. [zł] 

Środki 

własne 

tys. [zł] 

• • • A • V ^ . • 

1 1221 0 0 0,19 0 1000 221 
2 0 15 1976 0,19 375,44 0 0 
3 0 68 1976 0,19 375,44 0 0 
4 0 106 1976 0.19 375,44 0 0 
5 0 111 1976 0,19 375,44 0 0 
6 0 116 1976 0,19 375,44 0 0 
7 0 122 1976 0,19 375,44 0 0 
8 0 128 1976 0,19 375,44 0 0 
9 0 135 1976 0,19 375,44 0 0 
10 0 142 1976 0,19 375,44 0 0 
11 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
12 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
13 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
14 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
15 0 i 149 1976 0,19 375,44 0 0 
16 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
17 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
18 0 149 1976 0.19 375.44 0 0 
19 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
20 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 

Dane wejściowe c.d. 

TABELA Ib 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

wam 
Okres analizy 
Okres kredytowania 
Okres karencji w spłacie 
kredytu i odsetek 
Stopa dyskontowa 
Stopa oprocentowania kredytu 
Stopa amortyzacji 
Podatek dochodowy 
Udział K stałych w K prod 
Okres budowy 
Dotacja (%kosztów inwestycyjnych) 

lata 
lata 

lata 
% 
% 
% 
% 
% 

lata 
% 

20 
5 

1 
8 
8 
5 

32 
70 
1 
O 
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TABHLA 2 

Warunki kredytowania inwestycji [tys. zł] 

Rok Kredyt 
Odsetki w okresie 
karencji 

Kredyt 
skapitalizowany 

Raty spłaty kredytu 
skapitalizowanego 

Odsetki w okresie 
spłaty kredytu Zadłużenie 

mim 2 
W w . - ^ w . - < • s ' > • . . t , " 

1 1000,0 80,0 1080,0 0,0 0,0 1080,0 
2 0,0 0,0 0,0 270,0 86,4 810,0 
3 0,0 0,0 0,0 270,0 64,8 540,0 
4 0,0 0,0 0,0 270,0 43,2 270,0 
5 0,0 0,0 0,0 270,0 21,6 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1080,0 216,0 
TABELA 3. 

Wynik finansowy [tys. zł] 

Rok Wartość Koszty stawka Odsetki Koszty koszty zysk podatek zysk 
produkcj i ekspioata amortyzacj i kapitałowe produkc|i brutto dochod netto 

........... ... • ; 
V > A V • • S * 

1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 

2 3 7 5 , 4 4 1 5 , 0 0 6 1 , 0 5 8 6 , 4 0 1 4 7 , 4 5 1 6 2 , 4 5 2 1 2 , 9 9 6 8 , 1 6 1 4 4 , 8 3 

3 3 7 5 , 4 4 6 8 , 0 0 6 1 , O S 6 4 , 8 0 1 2 5 , 8 5 1 9 3 , 8 5 1 8 1 , 5 9 5 8 , 1 1 1 2 3 , 4 8 

4 3 7 5 , 4 4 1 0 6 , 0 0 6 1 , 0 5 4 3 , 2 0 1 0 4 , 2 5 2 1 0 , 2 5 1 6 5 , 1 9 5 2 , 8 6 1 1 2 , 3 3 

5 3 7 5 , 4 4 1 1 1 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 , 6 0 8 2 , 6 5 1 9 3 , 6 5 1 8 1 , 7 9 5 8 , 1 7 1 2 3 , 6 2 

6 3 7 5 , 4 4 1 1 6 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 1 7 7 , 0 5 1 9 8 , 3 9 6 3 , 4 8 1 3 4 , 9 1 

7 3 7 5 , 4 4 1 2 2 , 0 0 6 1 , 0 5 0,00 6 1 , 0 5 1 8 3 , 0 5 1 9 2 , 3 9 6 1 , 5 6 1 3 0 , 8 3 

8 3 7 5 , 4 4 1 2 8 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 1 8 9 , 0 5 1 8 6 , 3 9 5 9 , 6 4 1 2 6 , 7 5 

g 3 7 5 , 4 4 1 3 5 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 1 9 6 , 0 5 1 7 9 , 3 9 5 7 , 4 0 1 2 1 , 9 9 

1 0 3 7 5 , 4 4 1 4 2 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 0 3 , 0 5 1 7 2 , 3 9 5 5 , 1 6 1 1 7 , 2 3 

11 3 7 5 , 4 4 1 - 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 2 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 3 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

14 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 5 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 6 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 7 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 8 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 9 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 
2 0 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 
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Załącznik 

Przepływy kasowe [tys. zł] 

TABELA 4 

Rok Środki 
własne 

Kredyt Stawka 
amortyzacji 

Zysk 
netto 

Razem 
dochody 

Nakłady 
inwestycyjne 

R^a spłaty 
kredytu 

Wydatki 
razem 

NadwyżkA 
KASOWA 

B^r \ , • i f 
1 221,00 1000,00 0,00 0,00 1221,00 1221,00 0,00 1221.00 0,00 
2 0,00 0,00 61,05 144,83 205,88 0,00 270,00 270,00 -64,12 
3 0,00 0,00 61,05 123,48 184,53 0,00 270,00 270,00 -85,47 
4 0,00 0,00 61,05 112,33 173,38 0,00 270,00 270,00 -96,62 
5 0,00 0,00 61,05 123,62 184,67 0,00 270,00 270,00 -85,33 
6 0,00 0,00 61,05 134,91 195,96 0,00 0,00 0,00 195,96 
7 0,00 0,00 61,05 130,83 191,88 0,00 0,00 0,00 191,88 
8 0,00 0,00 61,05 126,75 187,80 0,00 0,00 0,00 187,80 
9 0,00 0,00 61,05 121,99 183,04 0,00 0,00 0,00 183,04 
10 0,00 0,00 61,05 117,23 178,28 0,00 0,00 0,00 178,28 
11 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
12 0,00 0,00 61,05 112,47 173.52 0,00 0,00 0,00 173,52 
13 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
14 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
15 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
16 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0.00 0,00 173,52 
17 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
18 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
19 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
20 0,00 0,00 61,05 1 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173.52 

Wyniki analizy ekonomiczno-finansowej 

TABELA 5. 

Okres analizy lata 20 
Stopa amortyzacji % 5 
Stopa dyskontowa % 8 
Okres spłaty kredytu lata 4 
Stopa oprocentowania kredytu % 8 
Wewnętrzna stopa zwrotu % 22,5 
Okres zwrotu nakładów kapitałowych lata 7 
Wartość kapitałowa netto tys.zł 1177,79 
Średni dyskontowy jednostkowy koszt produkcji (Kj) zł /kWh 0,123 
Średnia dyskontowa cena jednostkowa (Cj) zł /kWh 0,194 
Ocena efektywności wg kryterium (Cj-Kj) zł /kWh 0,071 



ZAŁĄCZNIK 2 

BARYCZ — AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 247 kW (dotacja 30%) 
TABELA la. 

Dane wejściowe 

Rok Nakłady Koszty Wielkość Cena Wartość Kredyt Środki 

inwest eksploatacji produkcji • produkcji własne 

tys. [zł] tys. [zł] [tys. jed./rok] [zł/jed.] tys. [zł] tys. [zł] tys. [zł] 
" • : V l ^ ^ • B M m i ^ 

1 1221 0 0 0,19 0 600 254,7 
2 0 15 1976 0,19 375,44 0 0 
3 0 68 1976 0.19 375,44 0 0 
4 0 106 1976 0,19 375,44 0 0 
5 0 111 1976 0,19 375,44 0 0 
6 0 116 1976 0,19 375,44 0 0 
7 0 122 1976 0,19 375,44 0 0 
6 0 128 1976 0,19 375,44 0 0 
9 0 135 1976 0,19 375,44 0 0 
10 0 142 1976 0,19 375,44 0 0 
11 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
12 0 149 1976 0,19 375.44 0 0 
13 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
14 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
15 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
16 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
17 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
18 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
19 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 
20 0 149 1976 0,19 375,44 0 0 

TABELA Ib. 

Dane wejściowe c.d. 

1 Okres analizy lata 20 
2 Okres kredytowania ata 5 
3 Okres karencji w spłacie 

kredytu i odsetek ata 1 
4 Stopa dyskontowa % 8 
5 Stopa oprocentowania kredytu % 8 
6 Stopa amortyzacji % 5 
7 Podatek dochodowy % 32 
8 Udział K stałycłi w K prod % 70 
9 Okres budowy lata 1 
10 Dotacja (%kosztów inwestycyjnycłi) % 30 
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TABELA 2 

Warunki kredytowania inwestycji [tys. zł] 

Rok Kredyt Odsetki w okresie 
karencji 

Kredyt 
skapitalizowany 

Raty spłaty kredytu 
s ka p ita 1 i zowa n eg o 

Odsetki w okresie 
spłaty kredytu Zadłużenie 

•<.;,• _ 
C ^ S S S 

1 6 0 0 , 0 4 8 , 0 6 4 8 , 0 0 , 0 0 , 0 6 4 8 , 0 
2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 6 2 , 0 5 1 , 8 4 8 6 , 0 
3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 6 2 , 0 3 8 , 9 3 2 4 , 0 
4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 6 2 , 0 2 5 , 9 1 6 2 , 0 
5 0 , 0 0 ,0 0 ,0 1 6 2 , 0 13 ,0 0 , 0 

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 
0 ,0 0 . 0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 
0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 , 0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 , 0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 . 0 0 , 0 0 , 0 
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 

648,0 129,6 

TABELA 3 

Wynik finansowy [tys. zł] 

Rok Wartość 

produkcji 

Koszty 

eksploata 

Stawka 

amortyzacji 

Odsetki Koszty 

kapitałowe 

koszty 

produkcji 

zysk 

brutto 

podatek 

dochod 

zysk 

netto 

: m p m m 

1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 

2 3 7 5 , 4 4 1 5 , 0 0 6 1 , 0 5 5 1 , 8 4 1 1 2 , 8 9 1 2 7 , 8 9 2 4 7 , 5 5 7 9 , 2 2 1 6 8 , 3 3 

3 3 7 5 , 4 4 6 8 , 0 0 6 1 , 0 5 3 8 , 8 8 9 9 , 9 3 1 6 7 , 9 3 2 0 7 , 5 1 6 6 , 4 0 1 4 1 , 1 1 

4 3 7 5 , 4 4 1 0 6 , 0 0 6 1 , 0 5 2 5 , 9 2 8 6 , 9 7 1 9 2 , 9 7 1 8 2 , 4 7 5 8 , 3 9 1 2 4 , 0 8 

5 3 7 5 , 4 4 1 1 1 , 0 0 6 1 , 0 5 1 2 , 9 6 7 4 , 0 1 1 8 5 , 0 1 1 9 0 , 4 3 6 0 , 9 4 1 2 9 , 4 9 

6 3 7 5 , 4 4 1 1 6 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 1 7 7 , 0 5 1 9 8 , 3 9 6 3 , 4 8 1 3 4 , 9 1 

7 3 7 5 , 4 4 1 2 2 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 1 8 3 , 0 5 1 9 2 , 3 9 6 1 , 5 6 1 3 0 , 8 3 

8 3 7 5 , 4 4 1 2 8 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 1 8 9 , 0 5 1 8 6 , 3 9 5 9 , 6 4 1 2 6 , 7 5 

g 3 7 5 , 4 4 1 3 5 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 1 9 6 , 0 5 1 7 9 , 3 9 5 7 , 4 0 1 2 1 , 9 9 

1 0 3 7 5 , 4 4 1 4 2 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 0 3 , 0 5 1 7 2 , 3 9 5 5 , 1 6 1 1 7 , 2 3 

11 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 2 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 3 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 4 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 5 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 6 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 7 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 8 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

1 9 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 

2 0 3 7 5 , 4 4 1 4 9 , 0 0 6 1 , 0 5 0 , 0 0 6 1 , 0 5 2 1 0 , 0 5 1 6 5 , 3 9 5 2 , 9 2 1 1 2 , 4 7 
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Załącznik 

Przepływy kasowe [tys. zł] 

TABELA 4. 

Rok Środki Kredyt Stawka Zysk Razem Nakłady Rata spłaty Wydatki NadwyżkA 
własne netto d(x:hody inwestycyjne kredytu razem KASOWA 

r • 1. - 2 • i » •• • 1 ' V 

1 254,70 600,00 0,00 0,00 854,70 854,70 0,00 854,70 0,00 
2 0,00 0,00 61,05 168,33 229,38 0,00 162,00 162,00 67,38 
3 0,00 0,00 61,05 141,11 202,16 0,00 162,00 162,00 40,16 
4 0,00 0,00 61,05 124,08 185,13 0,00 162,00 162,00 23,13 
5 0,00 0,00 61,05 129,49 190,54 0,00 162,00 162,00 28,54 
6 0,00 0,00 61,05 134.91 195,96 0,00 0,00 0,00 195,96 
7 0,00 0,00 61,05 130,83 191,88 0,00 0,00 0,00 191,88 
8 0,00 0,00 61,05 126,75 187,80 0,00 0,00 0,00 187,80 
9 0,00 0,00 61,05 121,99 183,04 0,00 0,00 0,00 183,04 
10 0,00 0,00 61,05 117,23 178,28 0,00 0,00 0,00 178,28 
11 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,62 
12 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
13 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
14 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
15 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
16 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
17 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
18 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
19 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 
20 0,00 0,00 61,05 112,47 173,52 0,00 0,00 0,00 173,52 

Wyniki analizy ekonomiczno-finansowej 

TABELA 5. 

Okres analizy lata 20 
Stopa amortyzacji % 5 
Stopa dyskontowa % 8 
Okres spłaty kredytu lata 4 
Stopa oprocentowania kredytu % 8 
Wewnętrzna stopa zwrotu % 34 
Okres zwrotu nakładów kapitałowych lata 5 
Wartość kapitałowa netto tys.zł 1516,96 
Średni dyskontowy Jednostkowy koszt produkcji (Kj) zł /kWh 0,104 
Średnia dyskontowa cena jednostkowa (Cj) zł /kWh 0,194 
Ocena efektywności wg kryterium (Cj-Kj) zł /kWh 0,091 
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