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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIOMASY I ENERGII SŁONECZNEJ DO PRODUKCJI CIEPŁA I CHŁODU2
Streszczenie
Artkuł przestawia możliwości wykorzystania biomasy oraz energii słonecznej do produkcji ciepła oraz chłodu.
Zaprezentowana została analiza ekonomiczno-ekologiczna konwersji systemu ogrzewania z kotła węglowego na
kocioł biomasowy w typowym, polskim gospodarstwie rolnym. Rozważono trzy warianty: (i) kocioł węglowy i
elektryczny podgrzewacz wody, (ii) kocioł biomasowy i elektryczny podgrzewacz wody, oraz (iii) kocioł biomasowy z wymiennikiem na ciepłą wodę użytkową. Analiza wykazała, iż zdecydowanie najkorzystniejszy pod
względem kosztów eksploatacyjnych i redukcji emisji jest wariant (iii). Wyniki potwierdzają opinię, że biomasa
powinna być, w pierwszej kolejności, wykorzystywana lokalnie. Dodatkowo, przedstawiono metody optymalizacji wytwarzania i wykorzystania energii ze spalania biomasy w jednostkach małej mocy. Ponadto, artykuł
zawiera informacje o możliwości pozyskiwania i wykorzystania skoncentrowanego promieniowania energii
słonecznej do produkcji chłodu w polskich warunkach klimatycznych.
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Wstęp
Biomasa jako substancja organiczna powstaje w wyniku reakcji fotosyntezy, przebiegającej
pod wpływem promieniowania słonecznego oraz pobieranego z atmosfery dwutlenku węgla.
Energię z biomasy można nazwać odnawialną, ponieważ przy jej spalaniu otrzymujemy zerowy przyrost dwutlenku węgla w atmosferze [1]. Jednakże, z zastrzeżeniem, że jej pozyskanie nie odbywało się w sposób rabunkowy, tj. pozwolimy się tej biomasie odtworzyć w następnym cyklu wegetacyjnym [2]. Biomasa różni się od innych odnawialnych źródeł energii
tym, że bardzo łatwo zamienić ją w inną postać, np. ciekłą (biopaliwa), czy gazową (biogaz).
Dodatkowo, biomasa może być spalana w postaci przetworzonej jako pelety lub brykiety,
jednak procesy peletyzowania czy też brykietowania są bardzo energochłonne, oraz w postaci nieprzetworzonej jako pożniwna słoma lub drewno. W warunkach polskich biomasa jest
najłatwiejszym w pozyskaniu oraz posiadającym największy potencjał źródłem energii odnawialnej [3]. Ostatnie lata ukazują wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju nośnik energii w
celu wypełniania zobowiązań unijnych dotyczących produkcji „zielonej” energii elektrycznej
[4]. W Polsce spala się biomasę w bardzo nieefektywny sposób w procesie tzw. współspalania biomasy z węglem w istniejących konwencjonalnych elektrowniach lub elektrociepłowniach, często przy sprawnościach przemiany rzędu 30-35%, co niesie za sobą daleko idące
konsekwencje, poczynając od wyczerpywania zasobów biomasy, problemy transportowe i
zagrożenie pożarami [5] po niszczenie kotłów energetycznych (korozje chlorowe) i spadku ich
sprawności energetycznej (osadzanie się żużla na elementach wymienników ciepła). Jednym
z problemów jest niska gęstość energii w jednostce objętości biomasy. Stwarza to problemy
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transportowe: koszty transportu, emisje związane z transportem, niszczenie infrastruktury
drogowej i samo zużycie taboru. Biomasa sprowadzana jest ze źródeł odległych o setki kilometrów. Tymczasem, badania wykazują, że opłacalny jest przewóz biomasy maksymalnie do
100 km [6]. Paradoksem jest, że w naszym kraju biomasa transportowana jest z terenów rolniczych do zagłębi węglowych, podczas gdy węgiel transportowany jest w stronę przeciwną
dla ogrzania obiektów użytkowych i mieszkalnych na wsi. Doszło do tego, że biomasy dla
elektrowni nie wystarcza już w Polsce i trzeba ją importować z innych krajów (np. Ukraina), a
nawet z innych kontynentów, co sprawia iż rzekome korzyści dla rolników są w znacznej mierze niwelowane, a cenne dewizy wypływają z kraju. Jednakże, ten proceder nie odbywałby
się gdyby tak wytwarzana „zielona” energia elektryczna nie była sowicie nagradzana w postaci zielonych certyfikatów. Każdego roku konsumenci energii elektrycznej dopłacają do
współspalania kwotę rzędu kilkuset milionów Euro. Gdyby założyć, że docelowo wyprodukujemy w ten sposób 10 TWh „zielonej” energii rocznie to przy obecnym poziomie subsydiów
pochłonęłoby to ok. 3 mld złotych rocznie [7].
W ramach unijnego projektu „4Biomass” [9]
przeprowadzono ankietę wśród 1221 ekspertów z 8 krajów Unii Europejskiej. Rysunek 1
przedstawia wyniki ważonych odpowiedzi na
pytanie: „Jak Twoim zdaniem powinna być wykorzystywana biomasa do osiągnięcia założonych celów w Twoim Krajowym Planie Działania w Sprawie Biomasy?”. Jak widać międzynarodowi eksperci uważają, że biomasę należy w
pierwszej kolejności wykorzystywać lokalnie w
Rys. 1. Wyniki Projektu 4Biomass [8]. Od lewej:
średnich lub małych jednostkach do celów osiedlowe ciepłownie na biomasę, małe indywigrzewczych w dedykowanych do tego, wysoko- dualne kotły grzewcze, sprzężona produkcja ciesprawnych kotłach biomasowych [8, 10, 11].
pła i elektryczności (do ok. 1 MW), biogaz, biopaEnergia promieniowania słonecznego jest wy- liwa 2-giej generacji, energia elektryczna uzyskakorzystywana obecnie na świecie na szeroką na z biomasy, biopaliwa 1-ej generacji
skalę za pomocą instalacji z kolektorami słonecznymi. Służą one głównie do zasilenia wody użytkowej w ciepło. Jednak na Wydziale
Energetyki i Paliw AGH w Krakowie prowadzone są badania nad inną możliwością pozyskania
i wykorzystania tego rodzaju energii. Można ja wykorzystywać do produkcji chłodu w okresach letnich kiedy wytwarzamy nadwyżkę energii cieplnej. Promieniowanie słoneczne w Polsce jest znacznie niższe niż w Europie południowo zachodniej bądź południowej. Natomiast
jest ono porównywalne z warunkami jakimi mamy do czynienia w Niemczech czy Danii, gdzie
stopień wykorzystania energii słonecznej wielokrotnie przewyższa obecny poziom w Polsce.
Roczna suma energii promieniowania słonecznego, padającego pod optymalnym kątem, na
terenie Europy w kWh/m2 zmienia się od położenia geograficznego. Najlepsze warunki odnotowują kraje basenu Morza Śródziemnego oraz Bałkanów, gdzie możliwe do osiągnięcia jest
nawet 2200 kWh na metr kwadratowy. Polska na tle Europy wypada dość mizernie z energią
promieniowania wynoszącą ok. 1000-1200 kWh/m2.
Kocioł na słomę do ogrzewania niewielkiego gospodarstwa rolnego. Rozpatrywane gospodarstwo rolne znajduje się w zachodniej Polsce, miejscowość Wichów, gmina Brzeźnica, województwo lubuskie. Jest to dobry przykład typowych terenów wiejskich naszego kraju. W
głównej mierze znajdują się tam gospodarstwa małe lub średnie z przewagą upraw zbożowych tak, że biomasa (słoma) jest ogólnie dostępna. Klimat typowy dla tego regionu z rela-

tywnie chłodnymi zimami. Powierzchnia rozpatrywanego gospodarstwa rolnego to 8 hektarów gruntów ornych w większości wykorzystywanych do produkcji zboża. Zasoby słomy w
tym gospodarstwie rolnym szacowane są na 2-3,5 ton słomy z hektara. Do roku 2010 budynek mieszkalny ogrzewany był kotłem węglowym. W październiku 2010 został zastąpiony
przez 40 kW kocioł biomasowy (słoma służy jako główne paliwo) produkcji polskiej firmy MetalERG. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 20 000 zł (kocioł biomasowy, zbiornik akumulacyjny 5 m3, pompa i armatura). Budynek, o którym mowa to dom jednopiętrowy o powierzchni 200 m2 zamieszkały przez 4 osoby.
Zainstalowany kocioł, EKOPAL RM 5 (40 kW), połączony jest z akumulacyjnym zbiornikiem
ciepła o objętości 5 m3. Kocioł został tak zaprojektowany, aby spełniał potrzeby rolników,
którzy mają możliwość zbioru słomy w postaci skompresowanych balotów słomy o wymiarach ok. 80x40x40 cm. Jest on bardzo korzystny pod względem ekonomicznym dla rolników,
którzy posiadają wystarczające własne zasoby słomy oraz miejsce na jej składowanie w pobliżu domu. W tych warunkach koszty eksploatacyjne są kilkukrotnie niższe w porównaniu do
kotła węglowego. Czas zwrotu z poniesionych kosztów inwestycyjnych to 4-5 lat.
Jedynym paliwem jakie jest używane do ogrzewania budynku mieszkalnego to słoma pochodząca z własnych zasobów, głównie słoma z pszenicy, w mniejszych ilościach z pszenżyta oraz
jęczmienia. Słoma zbierana jest z pól należących do gospodarstwa w promieniu do 1,5 km od
miejsca jej składowania oraz spalania. Jest to przykład wzorowego wykorzystania zasobów
biomasy, gdzie pomijany jest wpływ kosztów oraz emisji związanych z transportem.
Analiza ekonomiczno-ekologiczna
Analiza ekonomiczno-ekologiczna lokalnego wykorzystania biomasy w gospodarstwie rolnym
prowadzona była w trzech różnych wariantach: (i) kocioł węglowy i elektryczny podgrzewacz
wody, (ii) kocioł biomasowy i elektryczny podgrzewacz wody, oraz (iii) kocioł biomasowy z
wymiennikiem na ciepłą wodę użytkową. Pierwsza i druga opcja miała miejsce w przeszłości,
a od ponad roku również woda użytkowa jest przygotowywana poprzez spalanie słomy. Potrzebne dane do sporządzenia analizy ekonomiczno-ekologicznej zostały zebrane w tym gospodarstwie rolnym w sezonie zimowym 2011/2012.
Analiza pokazała, iż Wariant 1 jest znacznie droższy w eksploatacji niż kocioł biomasowy. W
wariancie 2 następuje ponad 2-krotne zmniejszenie kosztów, a w Wariancie 3 ponad 3krotne w porównaniu do opcji 1. Bierze się to z faktu, że węgiel jest nieporównywalnie droższy niż słoma, której koszt wynosi praktycznie zero, ponieważ jest ona odpadem pożniwnym i
pochodzi z własnych zasobów. Oszczędności w Wariancie 3 w porównaniu do Wariantu 2
pochodzą z eliminacji kosztów energii elektrycznej zużywanej na podgrzewanie wody w ciągu
całego roku. Prosty czas zwrotu z inwestycji szacowany jest na 4,5 roku dla Wariantu 2, oraz
3,9 roku dla Wariantu 3.
Konwersja z węgla na biomasę w typowym gospodarstwie rolnym może drastycznie zredukować emisję CO2 do atmosfery w bardzo tani i prosty sposób. Warto wspomnieć, że biomasa zawiera mniej siarki niż węgiel, więc emisje SO2 są mniejsze dla kotła biomasowego. Dodatkowo, emisja NO¬¬2 jest o prawie połowę niższa niż w Wariancie 1. Sytuacja zmienia się
w przypadku CO, gdzie najmniejsza emisja występuje w Wariancie 2. Spowodowane jest to
tym, że w Wariancie 3 słoma spalana jest również w okresie letnim w celu przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Emisja CO wynikająca z wytworzenia odpowiedniej ilości energii
elektrycznej, dla elektrycznego podgrzewacza wody, w Polskim systemie elektroenergetycznym jest mniejsza, niż emisja CO w przypadku kotła biomasowego.

Należy również zwrócić uwagę, że podczas spalania biomasy następuje relatywnie duża emisja pyłów do atmosfery. W Wariancie 1 jest to o 6,5 razy mniej niż w Wariancie 3. W tym
przypadku koniecznym jest zastosowanie odpowiednich filtrów do spełnienia wymogów
emisyjnych. Jednakże, na terenach niezurbanizowanych, gdzie zabudowa posiada charakter
rozproszony (typowy dla Polski) i mamy do czynienia z dużą częstotliwością wymiany powietrza, szkodliwość emisji pyłów może być zaniedbana. Ostatnio Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, METALERG Oława – producent kotłów biomasowych, i DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum GEMEINNÜTZIGE GmbH (Niemcy) otrzymali dotację w ramach Programu KIC InnoEnergyna na zaprojektowanie i zbudowanie nowego systemu podawania
słomy oraz nowego systemu filtrowania zintegrowanego z suszeniem słomy (Projekt BioEcoMatic [11]). Wykorzystanie takiego systemu znacznie ograniczy emisję pyłów do atmosfery.
Modelowanie układu piecokominka z masą akumulacyjną
Nieodzownym elementem energetycznego wykorzystania biomasy jest akumulowanie energii cieplnej powstałej
na skutek jej spalania. Szybko spalająca
się biomasa wytwarza duże ilości energii, która, w tradycyjnym układzie spalania, nie zostałaby całkowicie zagospodarowana. Poniższy model przedstawia możliwości akumulacji ciepła ze
spalania drewna w piecokominku z
zastosowaniem warstwy akumulacyjnej, wykonanej ze specjalnego betonu,
nagrzewającej się przez przepływające
przez nią gorące spaliny. Taka instalacja
umożliwia oddawanie ciepła, a zarazem
ogrzewanie pomieszczeń jeszcze kilka
godzin po wygaśnięciu płomienia. Tabela 1 oraz Rysunek 2 przedstawiają
możliwości akumulacji ciepła w zależności od zastosowanej wielkości masy
akumulacyjnej.

Rys. 2. Porównanie wpływu wielkości masy akumulacyjnej
na temperaturę spalin na wylocie z wymiennika oraz stopień rozgrzania powierzchni wymiennika – jego równomierność

Tabela 1. Wyniki przedstawiające temperaturę [˚C] ściany wymiennika ciepła w wybranych punktach.
Punkt po1
2
3
4
5
6
7
8
Temperatura
Masa
miarowy
wyjściowa
całkowita [kg]
Mniejszy
205 218
183
174
200
187
201
194
260
810
wymiennik
ciepła
Większy
203 220
175
174
194
190
172
167
249
1064
wymiennik
ciepła

Optymalizacja pracy kolektora powietrznego w kotle RM40
Kolejnym bardzo ważnym
elementem jest dystrybucja powietrza potrzebnego
do optymalnego spalania
biomasy wewnątrz kotła
biomasowego.
Poniżej
przedstawiono wyniki optymalizacji dystrybucji powietrza w kotle RM40
(180kW) produkcji MetalERG Oława (rysunek 3).
Optymalizacja ta polegała
na próbie ujednolicenia Rys. 3. Z lewej kocioł RM40, z prawej kolektor powietrza
wartości strumieni masowych powietrza zasilającego komory. Udało się to poprzez zastosowanie prezentowanej poniżej funkcji celu, opisującej klasyczne odchylenie standardowe.
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gdzie:
Xi – strumień masowy powietrza w jednej z kolejnych rur „i”
W powyższym przypadku zmianę strumieni
Xi uzyskiwano poprzez zmianę średnic poszczególnych rur.
Minimalizacja odchylenia standardowego
dla strumieni masowych była równoznaczna
z uzyskaniem jednolitego wydatku masowego powietrza w kanałach wzdłuż kolektora.
Wizualizacje przedstawione zostały poniżej
na rys. 4.
Rysunek 5 przedstawia wykres strumieni dla
danych rur różnych w wybranych modelowanych przypadkach (czyli dla wybranych
średnic rur) – D1 i D2 to boczne rury do powietrza wtórnego. Real – rzeczywisty przypadek, DP1-DP3 – kilka wybranych sprawdzanych przypadków pośrednich (tzw. „Design Points”), przed dojściem do optymalnego przypadku. Tak zoptymalizowany, ujednolicony strumień powietrza pozwala na
bardziej efektywne spalanie jak również dopalanie tlenku węgla.
Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego

Rys. 4.
Wyżej rozkład ciśnienia w przypadku rzeczywistego kolektora oraz niżej przypadek optymalny – równomierny
strumień masowy powietrza (różna skala)

W Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw
AGH skonstruowano koncentrator promieniowania słonecznego. Urządzenie składa się z
dwóch elementów skupiających: lustra parabolicznego o średnicy 1,2m osadzonego na
czaszy o średnicy 1,8 m wyklejonej folią refleksyjną (Rys.6). Ze względu na zastosowanie
dwóch elementów skupiających w układzie
występują również dwa ogniska skupienia
promieni. Koncentrator śledzi położenie SłońRys. 5. Wykres strumieni dla danych rur różnych w
ca na nieboskłonie za pomocą algorytmu
wybranych modelowanych przypadkach.
astronomicznego [12].
Zaletą układów generujących ciepło o wysokiej temperaturze jest fakt, iż można je wykorzystać
na wiele sposobów. Jedną z możliwości jest produkcja chłodu za pomocą chłodziarki sorpcyjnej. Ponadto przy wykorzystaniu systemu do produkcji chłodu
opartego na energii Słońca, ogromnym atutem jest
występująca koherencja. Mianowicie, największe
natężenie promieniowania słonecznego zachodzi w
okresie letnim tj. wtedy kiedy jest największe zapotrzebowanie na chłód.
Instalacja jest obecnie w trakcie budowy, a docelowo ma stanowić połączenie płaskich kolektorów
słonecznych z koncentratorem promieniowania
słonecznego i zasilać chłodziarkę absorpcyjną. Największym problemem w konstruowaniu takiego Rys.6. Widok koncentratora promieniowana słonecznego zamontowanego na dachu
systemu jest zaprojektowanie i odpowiednie zamo- budynku Katedry Zrównoważonego Rozcowanie odbiornika wysokotemperaturowego cie- woju Energetycznego [12].
pła, który ma być umieszczony w pobliżu ogniska
skupionego światła. W celu dokładniejszego zbadania i zoptymalizowania układu optycznego
oraz zaprojektowania odpowiedniego urządzenia, które będzie absorbowało jak największa
ilość promieniowania słonecznego i następnie przekazywało wygenerowane ciepło o wysokiej temperaturze do medium roboczego, przeprowadzono szereg symulacji komputerowych. W pracach tych posłużoną się oprogramowaniem TracePro firmy Lambda Research,
które wykorzystuje zmodyfikowaną o algorytm Monte Carlo metodę śledzenia promienia.
Dzięki przeprowadzonym symulacjom udało się określić dokładne położenie ognisk skupienia
promieni oraz optymalne umiejscowienie odbiornika wysokotemperaturowego ciepła. Wykazano, że aby absorber o średnicy 18cm, pochłoną jak największa ilość promieniowania oraz
jednocześnie aby rozkład strumienia świetlnego był na jego powierzchni w jak największym
stopniu równomierny, powinien on być umiejscowiony w odległości 77 cm od powierzchni
lustra koncentrującego. Na Rysunku 7 zaprezentowano wyniki symulacji oraz mapę natężenia promieniowania słonecznego na powierzchni odbiornika wraz z wykresem rozkładu natężenia na jego średnicy.

Rys.7. Wyniki symulacji komputerowej w programie TracePro.

Uzyskane w ten sposób dane służą z kolei jako warunki brzegowe do prac nad wykonaniem
modelu numerycznego przepływu czynnika wewnątrz odbiornika wysokotemperaturowego
ciepła. Model metodą CFD wykonywany jest za pomocą oprogramowania ANSYS. Modelowanie komputerowe jest narzędziem znacznie ułatwiającym pracę z układem wysokotemperaturowym. Dzięki technikom symulacyjnym możliwe jest zbadanie niektórych właściwości
systemu, które w rzeczywistym układzie są czasem trudne lub niemożliwe do sprawdzenia.
Ponadto pozwalają na zaprojektowanie i wstępne przetestowanie elementów instalacji zanim jeszcze nastąpi ich rzeczywista realizacja.
Układy nadążne za pozornym ruchem Słońca po nieboskłonie
Zastosowanie układu nadążnego za pozornym ruchem Słońca na nieboskłonie poprawia
efektywność systemu wytwarzania energii, w przeciwieństwie do stacjonarnych systemów,
pod kątem zmniejszenia jego energochłonności, współczynnika awaryjności oraz precyzji
nastawy. Do stworzenia, zastosowania takiego układu należy rozpatrzyć wpływ środowiska/otoczenia na poprawne, długookresowe działanie systemu. Kolejną przeszkodą do opracowania optymalnego urządzenia jest wpływ długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV,
oddziaływanie piasku lub gradu - w zależności od środowiska, w jakim dany układ ma funkcjonować.
Na Wydziale Energetyki i Paliw opracowany został nowy, innowacyjny układ nadążny o
kształcie sferycznym. Aktualnie jego trzeci prototyp podlega badaniu i optymalizacji. Analizowane są maksymalne do osiągnięcia kąty azymutu i elewacji. Rozpatrywane są różne technologie dla konstrukcji wsporczej urządzenia o w/w kształcie. Analizowane są różne materiały samej sfery jak i układy optyczne, których zadaniem ma być refleksja nieskoncentrowanego bezpośredniego promieniowania słonecznego – dla heliostatu; jak i reflekasja lub refrakcja o dużym stopniu koncentracji i krótkiej ogniskowej – dla „trakera”. Aktualnie osiągnięte

rezultaty to krzywe kątów azymutu i elewacji w funkcji przeniesienia środka ciężkości za pomocą zbudowanego ku temu celowi układowi hydrauliczno-pneumatycznemu (Rys. 8) oraz
wizualizacje środowiska typu Raytracing (Rys. 9) dla sferycznego, nieobrazującego układu
optycznego.

Rys. 8. Wizualizacja układu hydrauliczno-pneumatycznego śledzącego Słońce

Rys. 9. Wizualizacja środowiska typu Raytracing

Podsumowanie
W warunkach polskich najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem redukcji emisji
gazów cieplarnianych jest lokalne wykorzystanie biomasy na cele grzewcze na obszarach
wiejskich. Ponadto, analiza ekonomiczna potwierdza, że eksploatacja kotła biomasowego
jest znacznie tańsza niż tradycyjnego, węglowego kotła. Najlepszym rozwiązaniem jest Wariant 3, gdzie kocioł biomasowy służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych oraz służy do
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przynosi to bardzo duże korzyści finansowe dla użytkowników takich kotłów. Co najważniejsze, wykorzystanie biomasy do celów grzewczych
obniża emisje CO2, CO, SO2, NO2. Sprawia to, że takie rozwiązanie jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż używanie węgla. Jedynym problemem są relatywnie duże emisje
pyłów do atmosfery. Jednakże, prowadzone są badania nad ich obniżeniem, tak aby nowe
kotły biomasowe spełniały rygorystyczne normy emisyjne.

Modelowanie komputerowe jest narzędziem znacznie ułatwiającym pracę przy poznawaniu
mechanizmów spalania oraz wytwarzania ciepła. Dzięki technikom symulacyjnym możliwe
jest zbadanie niektórych właściwości systemu, które w rzeczywistym układzie są czasem
trudne lub niemożliwe do sprawdzenia. Ponadto pozwalają na zaprojektowanie i wstępne
przetestowanie elementów instalacji zanim jeszcze nastąpi ich rzeczywista realizacja.
Zaletą układów generujących ciepło o wysokiej temperaturze jest fakt, iż można je wykorzystać na wiele sposobów. Jedną z możliwości jest produkcja chłodu za pomocą chłodziarki
sorpcyjnej. Ponadto przy wykorzystaniu systemu do produkcji chłodu opartego na energii
Słońca, ogromnym atutem jest występująca koherencja. Mianowicie, największe natężenie
promieniowania słonecznego zachodzi w okresie letnim tj. wtedy kiedy jest największe zapotrzebowanie na chłód.
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