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Biomasa – informacje techniczne 

Biomasa  zawsze  była  podstawowym  paliwem  ogrzewającym  polską  wieś.  Obecnie 

przeżywamy okres zakłóceń. Węgiel, gaz i olej są paliwami kopalnymi, które trzeba wozić z daleka. 

Olej i gaz także z zagranicy. Biomasa jest paliwem lokalnym. 

Na  skutek  przepisów,  które  uprzywilejowały  produkcję  „zielonego”  prądu  elektrycznego  a 

zapomniały o cieple, zaczyna dominować następujący model:

Nie ma to nic wspólnego z ochroną klimatu i logiką. To musi zbankrutować. No, ale na razie jest jak 

jest i bardzo trudno powiedzieć komuś jednoznacznie, czym ma się ogrzewać. Należy rozważyć 

następujące aspekty problemu:

 styl życia

 kasa

 dostępność paliwa

 bariery architektoniczne

Dla rolnika, który produkuje słomę, magazynuje ją i używa do ścielenia, najwygodniejszym i 

najtańszym  paliwem  jest  słoma.  Jest  to  jedyne  paliwo,  które  nie  wymaga  żadnej  dodatkowej 

czynności, oprócz włożenia do kotła. Nie trzeba jej kupować, rąbać, sezonować itp. 

Jeden kilogram biomasy o wilgotności około 14-20% ( w biomasie wszystko jest „około”) daje około 

trzech kilowatogodzin ciepła. 

1 kg słomy = ~3 kWh ciepła.

Jeśli mamy kocioł o mocy 20 kW (kilowat) to kocioł ten, pracując pełną mocą produkuje na 

godzinę 20 kilowatogodzin ciepła ( 20 kWh). To znaczy, że na godzinę potrzebuje:

20 kWh : 3 kWh/kg = ~7 kg biomasy na godzinę,

czyli na dobę potrzebuje:

24h * 7 kg/h = ~168 kg na dobę.

To obliczenie dotyczyło tylko najzimniejszych dni w roku, przy założeniu że utrzymujemy w domu 



pełny komfort termiczny. 

W naszym klimacie wykorzystujemy około 40% możliwości kotła, czyli na sezon grzewczy 

~200 dni zużyjemy na potrzeby centralnego ogrzewania około:

200 dni * 168 kg/dzień * 40% = ~ 13 ton. 

Do tego trzeba doliczyć ciepło potrzebne do produkcji ciepłej wody użytkowej (około 10-

20%) ciepła potrzebnego na ogrzewanie.

I  w  tym  miejscu  warto  wspomnieć  o  panelach  słonecznych.  Powinny  być  tak 

zaprojektowane, żeby eliminować potrzebę rozpalania kotła w sezonie letnim, czyli  produkować 

całą ciepłą wodę użytkową. Wszystkie kotły emitują najwięcej zanieczyszczeń w czasie rozruchu i 

wygaszania.  Panel słoneczny,  eliminując potrzebę rozpalania kotła w okresie letnim, powoduje 

oszczędność emisji proporcjonalnie znacznie większą niżby to wynikało z ilości zaoszczędzonego 

paliwa. 

Kotłownie  opalane  słomą  powinny  być  posadowione  na  poziomie  zero.  Dostarczenie  i 

załadunek  słomy powinny  być  proste.  Przy  projektowaniu  trzeba  uwzględnić  łatwy  dostęp  do 

czyszczenia kotłów.

Popiół pozostały po spaleniu jest lekki i  lotny. W momencie otwierania drzwi do komory 

paliwa, uderzenie wiatru może łatwo go wywiać. Musimy zadbać o to by kocioł był osłonięty od 

wiatru.

Kotły wsadowe ( ładowane ręcznie) przeznaczone do palenia słomy nadają się do spalania 

drewna, kłód, gałęzi, karp i drewna rozdrobnionego w mieszance z drewnem w kawałkach.

W praktyce gospodarstwa kocioł taki pali nie tylko słomę, ale również drewno odpadowe, liście, itp.

Do ogrzewania domów potrzebujemy kotłów opalanych małymi balotami słomy. Baloty te 

ważą  różnie:  od  ~7  do ~13  kg.  Średnio  około  10 kilogramów.  Baloty  cięższe,  bardziej  suche 

zostawiamy sobie na cięższe mrozy. 

Załóżmy, że w komorze kotła, który ogrzewa dom mieszczą się cztery baloty, a więc około 40 kg 

słomy.



40 kg*3 kWh/kg= 120 kWh.

Jeśli dom potrzebuje 20 kW mocy, a tak przy domu około 200m2 może się zdarzyć przy dużym 

mrozie i wietrze, ładunek słomy starczy na:

120 kWh : 20 kW = 6 godzin, czyli 4 załadunki na dobę.

Budując kotłownię opalaną słomą trzeba z dużą starannością dopracować:

1. Bajpas, czyli  połączenie pomiędzy wodą zasilającą wypływającą z kotła a wodą powrotną – 

zimną, wracającą do kotła. Woda wracająca do kotła powinna mieć około 50 stopni ciepła. Jeśli 

jest zimniejsza w kotle będzie się rozwijać korozja niskotemperaturowa. Kocioł po około 5 latach 

przerdzewieje na dole i... drogi remont lub złomowisko. Porządny kocioł, dobrze eksploatowany 

powinien  wytrzymać  około  20  lat.  Bajpas,  podnosząc  temperaturę  wody  powrotnej  przez 

zmieszanie jej z gorącą wodą zasilającą, zabezpieczy kocioł przed korozją.

2. Zbiornik akumulacyjny.

Każdy kocioł wsadowy opalany paliwem stałym pracuje optymalnie wtedy gdy jego moc chwilowa 

zbliżona jest do mocy nominalnej. Jeśli obniżymy moc, bo jest ciepło, sprawność kotła maleje a 

emisja zanieczyszczeń rośnie. W takich kotłach należy stosować zbiorniki akumulacyjne. Jest to 

po prostu cysterna z wodą, zaizolowana żeby nie traciła ciepła.

Bez zbiornika akumulacyjnego schemat instalacji jest taki:

kocioł------ grzejniki, ciepła woda

Ze zbiornikiem akumulacyjnym taki:

kocioł ------ zbiornik akumulacyjny ------- grzejniki, ciepła woda.



W schemacie ze zbiornikiem kocioł  pracuje zawsze z mocą nominalną.  Nadmiar  ciepła 

podgrzewa wodę w zbiorniku. Po wygaśnięciu kotła jedynym źródłem ciepła staje się zbiornik. Dla 

domu około 200 m2optymalna pojemność zbiornika akumulacyjnego to około 4 m3.

3. Komin.

Kominy kotłowni opalanych biomasą bardzo się brudzą. Tak już jest. Trzeba to uwzględnić. Kominy 

powinny mieć większą średnicę niż wynika to z analizy teoretycznej. Trzeba uwzględnić minimum 

około centymetra osadu na ściankach. W praktyce dla kotła 20-30 kW komin powinien mieć około 

200 mm średnicy. Osad, powstający na ściankach jest palny. To również trzeba uwzględnić. Komin 

powinien być z czarnej rury o ścianach minimum 6 mm. Musi wytrzymać wypalenie się osadu. 

Kominy z cienkiej, kwasoodpornej blachy pozostawmy kotłowniom gazowym i olejowym.

W  przypadku,  kiedy  ogrzewamy  duże  obiekty,  szklarnie,  fermę  świń,  pieczarkarnię,  zasady 

obliczeń pozostają oczywiście takie same. Na pierwszy plan wysuwa się bilans słomy. Do ogrzania 

domu około 200 m2 wystarczy słomy z około 4 hektarów zbóż. Duże obiekty wymagają starannego 

bilansu, czy starczy nam słomy?



W przypadku opalania się drewnem, komory kotłów wsadowych są mniejsze. Żeby zmieścić w 

komorze paliwa 120 kilowatogodzin dla słomy potrzebujemy około 1m3.Dla drewna nie najlepszej 

jakości potrzebujemy komorę około 250 litrów.

Sprawności  kotłów podawane  przez  producentów  są  określane  w  warunkach  laboratoryjnych. 

Osiągnięcie tych sprawności w praktyce wymaga starannej i prawidłowej eksploatacji. 

Podobnie jak kominy brudzą się części wymiennikowe kotłów. Warstwa sadzy na części 

wymiennikowej izoluje spaliny od stali ( czy żeliwa) i powoduje, że nie oddają one ciepła do wody. 

Wylatują kominem zbyt gorące a wraz z nimi nasze pieniądze. Spaliny w czopuchu powinny mieć 

temperaturę około 160 stopni Celsjusza wyższą niż temperatura otoczenia. 

Zanim  jednak  będziemy dbać  o  to  żeby  ciepło  spalin  ogrzało  nam  wodę,  musimy  zadbać  o 

powstanie tego ciepła, czyli o prawidłowy proces spalania.

Przykładowy  przekrój  kotła  opalonego 

biomasą.

Kocioł typu Vigas.

Kocioł wsadowy, opalany biomasą musi mieć dwie komory:

1. Komorę paliwa, do której doprowadzamy powietrze pierwotne. W komorze tej odbywa się 

spalanie z niedoborem tlenu. Powietrze pierwotne steruje mocą kotła.

2. Komorę dopalania gazów, do której doprowadzone jest powietrze wtórne. W komorze tej 

odbywa się spalanie z nadmiarem tlenu.

Można  rozpatrywać  kotły,  które  mają  jedną  komorę,  ale  dwie  strefy  spalania,  do  których 

doprowadzane są odpowiednio powietrze pierwotne i wtórne.



Kotły mające jedną komorę i jedno powietrze spalania to paleolit i należy o nich zapomnieć.

Gazy, wypływające z komory paliwa powstają już w temperaturze 250-300 stopni Celsjusza, żeby 

gazy te, po spotkaniu z powietrzem wtórnym uległy pełnemu spaleniu muszą mieć minimum 750 

stopni Celsjusza. I tu zaczyna się problem. Jeśli ściany komory chłodzone są wodą, woda jest zbyt 

zimna, a drewno mokre. W komorze paliwa jest zbyt niska temperatura,wypływające z niej gazy 

zbyt zimne. Kocioł nie dopala gazów, powierzchnie wymiennikowe i kominy szybko się brudzą. Z 

komina wylatuje dym. Sprawność spalania jest bardzo niska.

Kocioł, poza okresem rozruchu, nie ma prawa dymić. Z komina może wylatywać, zwłaszcza przy 

niskich temperaturach biały pióropusz pary wodnej. Szary dym świadczy o niepełnym spalaniu.

Jak zadbać o prawidłowe spalanie w kotle.

1. Kocioł musi być czysty

2. Komin musi być drożny i zapewnić odpowiedni ciąg

3. Woda w kotle musi mieć min. ~50 stopni Celsjusza.

4. Wilgotność paliwa musi być zgodna z zaleceniami producenta. Im bardziej wilgotne paliwo 

jest dopuszczone do użycia, tym kocioł ma komorę paliwa bardziej wyizolowaną ceramiką.

5. Ilość powietrza spalania musi być właściwa.

Ten ostatni  warunek jest  w  praktyce najtrudniejszy do spełnienia.  Powietrze  pierwotne  steruje 

mocą kotła i jego ilość jest łatwa do wyregulowania.

Powietrze wtórne musi spełniać dwa warunki: 

1. Musi być w nadmiarze, to znaczy że w spalinach jest nie związany tlen. Tylko nadmiar 

powietrza daje nam gwarancję, że każda cząsteczka tlenku węgla czy wodoru spotka się, 

przy dobrym wymieszaniu, z cząsteczką tlenu.

2. Powietrza wtórnego nie  może być  zbyt  wiele.  Nie  biorące udziału  w procesie  spalania 

powietrze ogrzewa się i wynosi nasze ciepło kominem.

Jest to nieuniknione, ale musimy nadmiar powietrza ograniczać. W praktyce, dla małych kotłów 

nadmiar powietrza to 40-100%. Mówimy, że współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) wynosi 

1,4- 2,0. Zbyt duża ilość powietrza ma również ujemny wpływ na sam proces spalania głównie 

poprzez wychładzanie procesu. 




