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Biomasa

ulegaj¹ce biodegradacji substan-

cje pochodzenia roœlinnego lub 

zwierzêcego, pochodz¹ce z pro-

duktów, odpadów oraz pozosta-

³oœci z produkcji rolnej i leœnej, 

a tak¿e z przemys³u przetwarzaj¹-

cego ich produkty oraz inne 

czêœci odpadów.

Biogaz 

gaz palny bêd¹cy produktem 

fermentacji anaerobowej zwi¹z-

ków pochodzenia organicznego, 

oraz czêœciowo ich gnicia, 

powstaj¹cy w biogazowni.

Bioetanol (C H OH)  2 5

najczystsza postaæ alkoholu ety-

lowego, uzyskiwanego w proce-

sie odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surowców 

pochodzenia rolniczego. Etanol 

powstaje w wyniku fermentacji 

skrobi lub fermentacji cukrów 

i procesów destylacji.

Biometanol (CH OH) 3

alkohol metylowy wytwarzany 

z biomasy roœlinnej. Metanol 

otrzymuje siê w wyniku suchej 

destylacji materia³u roœlinnego, 

a tak¿e gazu syntezowego uzyski-

wanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciek³e do silników z za-

p³onem samoczynnym zawiera-

j¹ce w 100% metylowe (lub ety-

lowe) estry kwasów t³uszczo-

wych.

Zrêbki 

œcinki drewna o d³ugoœci, mie-

rzonej zgodnie z kierunkiem 

w³ókien, od 5 do 50 mm.

Pellety

granulat drzewny w postaci wal-

ców o œrednicy od 5 do 25 mm 

i d³ugoœci do kilku centymetrów.

Konwersja fotochemiczna 

energia promieniowania s³onecz-

nego dziêki fotosyntezie prowa-

dzi do powstawania energii 

wi¹zañ chemicznych w proce-

sach asymilacji. Proces zapew-

nia nieprzerwan¹ produkcjê 

biomasy.

ABC 
bioenergetyki

Co w³aœciwie mo¿emy okreœliæ mianem biomasy?

W rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2004 roku 

w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zku zakupu energii elek-

trycznej i ciep³a wytworzonych w odnawialnych Ÿród³ach energii 

(Dz.U. Nr 267, poz. 2656) pojêcie biomasy zosta³o zdefiniowane 

nastêpuj¹co: „biomasa to sta³e lub ciek³e substancje pochodzenia 

roœlinnego lub zwierzêcego, które ulegaj¹ biodegradacji, pochodz¹ce 

z produktów, odpadów i pozosta³oœci z produkcji rolnej oraz leœnej, 

a tak¿e przemys³u przetwarzaj¹cego ich produkty, a tak¿e czêœci 

pozosta³ych odpadów, które ulegaj¹ biodegradacji”. Zgodnie z powy¿-

szym biomas¹ mo¿emy nazwaæ wszelk¹ materiê organiczn¹, która 

ulega biodegradacji. W rozporz¹dzeniu jest równie¿ zdefiniowany 

biogaz jako „gaz pozyskany z biomasy, w szczególnoœci z instalacji 

przeróbki odpadów zwierzêcych lub roœlinnych, oczyszczalni œcieków 

oraz sk³adowisk odpadów”. 

Du¿o s³ysza³em o instalacjach spalania biomasy w celu 

produkcji ciep³a. Czy mo¿na u¿yæ j¹ w celu produkcji 

pr¹du?

Tak samo jak elektrownie cieplne opalane wêglem mog¹ funk-

cjonowaæ elektrownie cieplne opalane biomas¹. Schemat wytwarzania 

pr¹du jest taki sam, inny jest tylko system podawania 
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Trójmembranowy 
zbiornik biogazu
Trójmembranowy zbiornik biogazu pozwala na bezpieczne 

magazynowanie biogazu, powstaj¹cego podczas procesów fermentacji 

odpadów organicznych i œcieków. Sta³ociœnieniowe zbiorniki 

wykonano z odpornych na dzia³anie biogazu membran, wzmocnionych 

w³óknem poliestrowym, pokrytych dwustronnie PVC lub poli-

uretanem. Wysok¹ odpornoœæ na oddzia³ywanie promieniowania UV, 

wp³yw warunków atmosferycznych oraz niszcz¹ce dzia³anie mikro-

organizmów, przy jednoczesnym zapewnianiu szczelnoœæ pow³oki 

zapewniaj¹ specjalne dodatki uszlachetniaj¹ce. Opatentowany system 

trójmembranowy z uk³adem nawiewu pozwala na formowanie górnej 

poduszki powietrznej i wywieranie pneumatycznego nacisku na 

poduszkê biogazow¹ , co  w rezultacie pozwala utrzymaæ, w komorze 

biogazowej sta³e, zadane ciœnienie w trakcie ca³ego cyklu nape³niania i 

opró¿niania. Dwie niezale¿ne komory (powietrzna i gazowa) gwaran-

tuj¹ kompletny system bezpieczeñstwa. Komora z biogazem jest 

ca³kowicie oddzielona od komory kompensacyjnej z powietrzem i taka 

konstrukcja uniemo¿liwia jakikolwiek wyciek gazu do zamkniêtej 

przestrzeni wype³nionej powietrzem, przez co zabezpiecza przed 

powstaniem wybuchowej mieszanki powietrzno-gazowej. Jakikolwiek 

wyciek gazu naturalnie ujdzie do atmosfery, przechodz¹c przez woln¹ 

przestrzeñ pomiêdzy komorami. Rozwi¹zanie to wyklucza koniecznoœæ 

ca³odobowej pracy dmuchawy powietrza, „przep³ukuj¹cej” uk³ad. 

Zbiornik biogazu jest w pe³ni zautomatyzowany i nie wymaga obs³ugi, 

poza zwyk³¹, comiesiêczn¹ kontrol¹ wizualn¹. Uk³ad nawiewu 

powietrza kompensacyjnego, który w³¹cza siê tylko wtedy, gdy biogaz 

jest odbierany ze zbiornika, zapewnia niskie zu¿ycie energii elek-

trycznej. W pozosta³ym okresie, gdy biogaz jest wt³aczany do 

zbiornika, jest on wy³¹czony. Czujnik elektroniczny, umieszczony wew-

n¹trz zbiornika zapewnia ci¹g³y pomiar poziomu nape³nienia. Pó³-

kulista struktura zbiornika gwarantuje doskona³¹ stabilnoœæ poprzez 

minimalizacjê wysokoœci zbiornika i powierzchni bocznej, wysta-

wionej na dzia³anie wiatru, co zmniejsza naprê¿enia dzia³aj¹ce na 

zbiornik. Odkszta³cenie zbiornika zawsze mieœci siê w obrêbie pierœ-

cienia podstawy, pozwalaj¹c na bezpieczne rozmieszczenie urz¹dzeñ 

obok zbiornika. Ÿród³o: Centrum Elektroniki Stosowanej CES

i rozdrabniania paliwa, a tak¿e kocio³. W Polsce obecnie jest 

budowanych kilka bloków energetycznych wy³¹cznie na 

biomasê. Elektrownie czêsto stosuj¹ tzw. wspó³spalanie bio-

masy w kot³ach wêglowych, aby uzyskaæ wymagane iloœci ener-

gii odnawialnej w produkcji pr¹du elektrycznego. Kolejnym 

sposobem wytwarzania energii elektrycznej z biomasy jest 

kocio³ na ni¿sze parametry wspó³pracuj¹cy z organicznym obie-

giem Rankine’a (ORC). Such¹ biomasê mo¿na zgazowaæ, 

produkuj¹c w niej gaz generatorowy (sk³adaj¹cy siê z gazów 

palnych CH , CO, H ), który nastêpnie mo¿na spaliæ w silniku 4 2

t³okowym napêdzaj¹cym np. generator. Materia³ organiczny 

z du¿¹ zawartoœci¹ wilgoci mo¿na poddaæ fermentacji metano-

wej, której produktem jest tzw. biogaz, sk³adaj¹cy siê w g³ównej 

mierze z metanu, którym mo¿na napêdziæ turbinê gazow¹ lub 

silnik t³okowy, sprzêgniête z generatorem produkuj¹cym energiê 

elektryczn¹. Istnieje wiêc wiele mo¿liwoœci przetworzenia 

biomasy na energiê elektryczn¹, obecnie w Polsce najpow-

szechniej stosowane jest wspó³spalanie biomasy w kot³ach 

wêglowych.

Pytanie do redakcji

W ofercie CES znajduj¹ siê zbiorniki w kszta³cie pó³kuli o po-
3jemnoœci od 50 do 16 tyœ. m .

Oferowane przez nas urz¹dzenie jest zdobywc¹ z³otego medalu 

na targach POLEKO 2009 .

Kocio³ zgazowuj¹cy drewno
§GASOGEN G2  jest to kocio³ wykonany ze stali, opalany drewnem

z ca³kowitym zgazowaniem drewna, z regulowanym p³omieniem 
i ciœnieniow¹ komor¹ spalania.
§Spalanie z powrotnym p³omieniem
§Wysoka sprawnoœæ(dla paliw naturalnych) do 84% 
§Optymalizacja i kontrola spalania przez regulacjê dop³ywu powie-

trza z 1 i 2 zasilania
§Wentylator wspomagaj¹cy gazyfikacjê drewna
§Komora za³adunkowa oraz komora spalania wypo-

sa¿ona w szerokie drzwi u³atwiaj¹ce za³adunek 
i konserwacjê 
§Izolacja obudowy we³n¹ mineraln¹ o gruboœci 

60 mm.
§Panel sterowania kontroluj¹cy temperaturê wody 

oraz pracê wentylatora.
§Budowa i zabezpieczenie wymiennika ciep³a unie-

mo¿liwia jego deformacjê
§Opcjonalnie: Panel kontrolny - DUO AUTOMATIC – 

dodatkowa kontrola pracy kot³a
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