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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

Zależność od surowców energetycznych UE-28 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

Niska emisja – tanie paliwo, stare kotły 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

Zagospodarowanie „zielonych odpadów” w gminach 

Firmy odbierają od mieszkańców gminy odpady zielone 
(biomasę), za którą trzeba zapłacić. 
 
Czasem zdarza się, że w nieodpowiedni sposób jest zamieniana 
w energię w połączeniu z innymi odpadami. 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

„Błędne koło” technologii  

wykorzystania lokalnej biomasy 

deficyt na rynku 
pelletu z 
biomasy 

niedrzewnej 

brak kotłów 5 
klasy 

dostosowanych 
do spalania 

biomasy 
niedrzewnej  

brak linii do 
produkcji 
pelletu z 

mieszanej 
biomasy  

Pobudzenie rynku  
poprzez dotacje dla JST  
i instrumenty prawne 

Wsparcie B+R dla 
branży kotlarskiej  
i branży IT  
(automatyka, 
sterowanie)  

Redukcja niskiej 
emisji z sektora 
komunalno-
bytowego  
i gospodarstw 
domowych 
dotkniętych 
ubóstwem 
energetycznych 



Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi  
i Energią PAN 

Serigstad   
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

 Projekt From Field to Energy (2015 - ) 

stworzenie realnych możliwości wykorzystania biomasy  

z lokalnych zasobów gminnych na cele grzewcze, aby: 

Założenia projektu From Field to Energy: 
 
 

• ograniczyć udział „niskiej emisji” pochodzącej z sektora komunalno-bytowego, 

• poprawić efektywność wytwarzania energii, 

• zwiększyć udział wykorzystania OZE w regionie, 

• poprawić lokalny bilans wydatków na energię, 

• zmniejszyć ubóstwo energetyczne w regionie. 

Twórcy projektu: Arild Skaaland (Norwegia) oraz Radosław Rusiński (Polska) 



Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
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Tytuł prezentacji: 

EMISJA pyłów TSP 
CO, OGC 

??? 
EMISJA [mg/m3] 
pyłów TSP: 125 

CO: 3000 
OGC: 100 

kocioł pozaklasowy 
wielopaliwowy 

>15 lat 

kocioł klasy 3 
wielopaliwowy 

>8 lat 

EMISJA [mg/m3] 
pyłów TSP: 40 

CO: 500 
OGC: 20 

kocioł klasy 5 
z automatycznym 

 podajnikiem 

Redukcja emisji – nowoczesne kotły 5 klasy 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

EMISJA [mg/m3] 
pyłów TSP: 23 

CO: 89 
OGC: 1 

kocioł klasy 5 
dwupaliwowy 

z automatycznym 
 podajnikiem 

Dlaczego nie wszystkie kotły 5 klasy  

z ekoprojektem w Programie Dratewka ? 

Badania UDT i certyfikacja dla 3 paliw kotłów NES V 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

Etapy realizacji projektu 

Lokalne 
zasoby 

biomasy 

Pozyskanie 

Przetwarzanie 
na paliwo 

Dostawa do 
lokalnych 

odbiorców 

Spalanie w kotłach 
niskoemisyjnych 

monitoring i zarządzanie 
energią (klastry energii) 

BADANIA IGSMiE PAN 

Zakład Gminy 
Mieszkańcy 
Przedsiębiorcy 
lokalni 
Rolnicy 

Zakład Gminny 
lub 

partnerstwo publiczno-
prywatne 

Mieszkańcy, gmina 

Mieszkańcy 
Przedsiębiorcy 

Budynki użyteczności publicznej 



 
Pilotażowy program redukcji niskiej emisji i poprawy efektywności 

energetycznej  
w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy.  

Skierowany do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek 
samorządowych oraz organizacji pozarządowych. 

 
Aby przystąpić do Programu trzeba posiadać kocioł V klasy z ekoprojektem,  

którego producent dopuszcza spalanie paliw biomasowych. 

Program DRATEWKATM 



Przetwarzanie na paliwo do kotłów 
(jak pieczenie ciasta – ważne dobre składniki, dobranie proporcji  i 

piekarnik) 

First generation eco-fuel from local biomass 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

DZIAŁANIA: 

;  inwentaryzacja zużycia węgla w sezonie grzewczym   (średnio 12,5 tony/sezon) 

;  pomiary emisji spalin 

;  likwidacja 13-letniego kotła węglowego o mocy 28 kW,  który nie spełniał 
wymogów normy PN-EN 303-5:2012 

;  montaż kotła NES 25 kW klasy 5 z automatycznym podajnikiem  
na pellet z biomasy (alternatywnie na węgiel eko-groszek) 

kocioł węglowy 28 kW 
górnego spalania 

automatyczny kocioł  
na pellet z biomasy 

Serigstad-Elektromet NES 25 kW 

EFEKTY: 
;redukcja emisji TLENKU WĘGLA 
;redukcja emisji OGC 
;redukcja emisji PYŁU 
;redukcja emisji TLENKÓW AZOTU 
;zmniejszenie kosztów zakupu paliwa o 3 000 zł/sezon 
;możliwość zdalnego uruchamiania i kontroli pracy kotła 

RODZAJ EMISJI 
STARY KOCIOŁ 

28 kW na węgiel 
[mg/m3] 10% O2 

NOWY KOCIOŁ 
NES 25 kW na pellet 

[mg/m3] 13% O2 

CO 2877 65 

OGC* 150 1 

Pył* 125 16,8 

NOx 304 136 
* - wartości dla kotła węglowego przyjęto z normy PN-EN 303-5:2012 dla kotłów węglowych z załadunkiem ręcznym klasy 3. 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Tytuł prezentacji: 

Simple Pay Back Time for boiler purchase: 
 
pellet NES fuel from local biomass – 5.2 years  
 
Hard coal „eko-groszek” – 6,4 years 
 

Economic effects of replacing an old boiler with a new pellet 

boiler in the Dratewka Program in Jordanów (2016) 



• Urządzenie do karbonizacji biomasy produkuje 300 kg/h biowęgla  
z biomasy trudnej do bezpośredniego spalania 

• Mieszanie uzyskanego biowęgla z biomasą “świeżą” pozwala uzyskać 
nowe, bardziej ekologiczne paliwa 

PRODUKCJA BIOWĘGLA jako komponentu do pelletu 



Pierwsze próby produkcji pelletu  
z uwęglonej biomasy 

Second generation eco-fuel from local biomass 

Redukcja CO2 w stosunku do starego kotła na węgiel – 56% 



Instalacja  
do uwęglania biomasy  



Charakterystyka wytwarzanego paliwa z biomasy 



 
Wkrótce Green Coalition wyprodukuje od 2 do 3 różnych nowych rodzajów paliwa, które mogą być 
certyfikowane i stosowane w kotłach klasy 5 z ekoprojektem. 
 
Proponujemy dla LAB Skawina zaprojektowanie, uruchomienie i wsparcie technicznej linii do produkcji 
paliwa o wydajności  do 1000 kg/h z możliwością rozszerzenia wydajności do 2t/h. 
 
Linia wyposażona w 3 bufory do różnych rodzajów biomasy (słoma, siano, miskant) podzielona na 2 sekcje: 
 

1)Wstępnego rozdrabniania do buforów 
 

2)Części pelletującej i pakującej 
 
 
 
 
 
 
  
  

Projekt: produkcja nowych paliw z biomasy agro 



Example: 1 ton/per hour complete line with Dryer 

Prepared by Mirek_May 30 2018 



Fabryka pelletu w budowie  
– realizacja projektu Green Coalition (listopad 2018) 



Fabryka pelletu w budowie  
– realizacja projektu Green Coalition (listopad 2018) 



Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które 
powstały 
 w 2017 roku, to 10 397 000 złotych [MSWiA] 



Nasze marzenie…. 



Dziękuję za uwagę! 

Tomasz Mirowski PhD eng. 
Mineral and Energy Economy Research Institute  
of the Polish Academy of Sciences  


