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Streszczenie. W artykule zaprezentowano zagadnienie związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z gazu procesowego 
otrzymywanego w procesie zgazowania biomasy. Przedstawiono podstawowe zalety wykorzystania technologii zgazowania 
biomasy w układach kogeneracyjnych. Scharakteryzowano instalację badawczą o mocy cieplnej ok. 60 kW służącą do wy-
twarzania energii elektrycznej z biomasy, którą opracowano w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W skład 
układu eksperymentalnego wchodziły następujące elementy: układ podawania paliwa, generator gazu ze złożem stałym, 
układ oczyszczania gazu oraz zespół prądotwórczy. Przedstawiono wpływ wybranych czterech podstawowych rodzajów 
biomasy dostępnych na polskim rynku na skład otrzymywanego gazu procesowego. Zaprezentowano uzyskane stopnie re-
dukcji zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych w zaproponowanej nowej koncepcji układu suchego oczyszczania gazu. 
Przedstawiono wyniki pracy układu prądotwórczego dla wytwarzania ok. 8 i 15 kW energii elektrycznej podczas zasilania 
silnika olejem napędowym oraz gazem procesowym.    
 
 
1. WSTĘP  
 
Proces wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w najbliższych latach będzie wiązał się z podej-
mowaniem coraz intensywniejszych działań mających na celu obniżanie szkodliwego wpływu przemy-
słu energetycznego na środowisko naturalne człowieka [9]. Zasadnicze znaczenie ma tutaj ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla. Poszukuje się go zarówno przez wzrost sprawności [1,3,4,6,8] jak i poprzez 
zastosowanie instalacji CCS (Carbon Capture and Storage). Proces wychwytu i sprężania dwutlenku 
węgla jest energochłonny, szczególnie w przypadku elektrowni zasilanych węglem [2,5,7,10]. Dlatego 
też niezwykle interesującym staje się wykorzystanie biomasy do wytwarzania energii elektrycznej (i 
ciepła). Jedną z rozpatrywanych technologii jest tutaj zgazowanie biomasy i wykorzystanie gazu proce-
sowego do napędu spalinowego silnika tłokowego.   

 
2. INSTALACJA BADAWCZA  
 

Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych w sektorze energetycznym zazwyczaj poprzedzone 
jest serią doświadczalnych badań testujących w mniejszej skali proponowaną technologię czy innowa-
cyjne urządzenie. Mniejsza skala umożliwia sprawdzenie poprawności zastosowanego rozwiązania. 
Podobny sposób postępowania przyjęto w przypadku rozwijania instalacji zgazowania biomasy 
z innowacyjnym generatorem gazu nazwanym GazEla.  

 
Instalacja eksperymentalna została zbudowana, uruchomiona oraz testowana w Instytucie Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu. 

 
W czasie trwania badań następował stopniowy rozwój stanowiska, który związany był m.in. z przyję-
tym harmonogramem prac eksperymentalnych, a także pojawiającą się w trakcie ich trwania koniecz-
ność wprowadzania zmian konstrukcyjnych w celu poprawy niezawodności, sprawności poszczegól-
nych aparatów i urządzeń wchodzących w skład instalacji. 

 



Prace rozwojowe instalacji przeprowadzono w trzech etapach: 

 

− etap I - uruchomienie reaktora gazu wraz z układem dozowania biomasy i komorą spalania gazu 
procesowego, 

− etap II - rozbudowa instalacji z etapu I poprzez wdrożenie układu suchego oczyszczania gazu, 

− etap III  - integracja dwupaliwowego silnika tłokowego z instalacją zgazowania biomasy wyposażo-
ną w układ oczyszczania gazu. 

 
Etap I prac badawczych nad eksperymentalną instalacją zgazowania biomasy obejmował prace związa-
ne z uruchomieniem i badaniem generatora gazu GazEla – rys. 1 [13,15].  

 
Etap II miał na zadanie wdrożenie opracowanej koncepcji układu suchego oczyszczania gazu wytwo-
rzonego w generatorze GazEla w celu osiągnięcia stopnia czystości gazu pozwalającego na jego spala-
nie w silniku tłokowym. 

 
Wytworzony w reaktorze gaz procesowy w pierwszym etapie oczyszczania kierowany jest do rozpręża-
cza inercyjnego. Następnie gaz transportowany jest do odpylacza cyklonowego w celu usunięcia drob-
nych frakcji zanieczyszczeń pyłowych. Wstępnie oczyszczony gaz kierowany jest do chłodnicy gazu, 
gdzie ulega procesowi obniżenia temperatury z ok. 120°C do ok. 30 ÷ 40°C w celu kondensacji zawar-
tych w gazie zanieczyszczeń organicznych oraz pary wodnej. Wykroplona wilgoć oraz zanieczyszcze-
nia gromadzone są w dolnym kolektorze wymiennika. W kolejnym etapie oczyszczania gaz przepływa 
do układu dwóch filtrów koksowych. Wypełnienie dla filtra stanowi płukany koks o ziarnistości 
10 ÷ 20 mm. Oczyszczony gaz spalany jest w komorze spalania, a powstałe spaliny emitowane są po-
przez komin do atmosfery.  

 

 
 

Rys. 1. Schemat instalacji badawczej podczas pierwszego etapu badań eksperymentalnych 

 



Ze względu na zaistniałe problemy eksploatacyjne oraz uzyskany niedostateczny stopień czystości gazu 
procesowego postanowiono zmodernizować układ oczyszczania gazu. Na rys. 2 przedstawiono schemat 
ostatecznej konfiguracji układu suchego oczyszczania.  

 

 
Rys. 2. Schemat układu oczyszczania gazu zintegrowany z dwupaliwowym silnikiem tłokowym 

 

Po osiągnięciu zadawalającego stopnia czystości gazu przystąpiono do etapu III, który polegał na zinte-
growaniu z opisanym wcześniej układem silnika tłokowego w celu przebadania praktycznych możliwo-
ści wytwarzania w układzie kogeneracyjnym energii elektrycznej oraz ciepła. 

 
Podczas testów eksperymentalnych wykorzystano zespół prądotwórczy firmy Andoria z Andrychowa. 
Przystosowanie silnika do badań wykonał Zakład Silników Spalinowych Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Silnik charakteryzował się mocą 24,6 kW 
(33,5KM), obj. skokową 3620 cm3 oraz 1500 obr./min. Silnik wyprodukowano w 1971 roku. 

 
Do prac zastosowano silnik z samoczynnym zapłonem mieszanki pracujący w układzie dwupaliwo-
wym. Podczas fazy rozruchowej silnika dostarczany był tylko olej napędowy. Wyprodukowana energia 
elektryczna pobierana była z generatora za pomocą rezystancyjnego systemu odbioru mocy, chłodzone-
go strumieniem powietrza. Praca silnika uzależniona była obciążeniem układu odbioru mocy elektrycz-
nej. Wymuszone układem zrzutu mocy elektrycznej obciążenie agregatu prądotwórczego powodowało 
automatyczną zmianę strumienia pobieranego paliwa za pomocą regulatora wewnętrznego silnika.  

 
Po uzyskaniu nominalnych parametrów pracy generatora gazu oraz układu oczyszczania następowało 
uruchomienie agregatu prądotwórczego. Kolejnym krokiem było otwieranie zaworu umożliwiającego 
doprowadzenie gazu procesowego wraz z zasysanym powietrzem do procesu jego spalania w silniku.  
 

3. WPŁYW RODZAJU BIOMASY NA SKŁAD OTRZYMYWANEGO GAZ U 
 
Podczas prac eksperymentalnych badano wpływ rodzaju biomasy na charakterystyki generatora gazu. 
Wykonano szereg testów.  

 
Na rys. 3 przedstawiono przebieg zmian w czasie głównych składników gazu procesowego podczas 
zgazowania zrębków olchowych. Przedstawione udziały dotyczą gazu suchego. Przebieg zmian tempe-



ratur występujących wewnątrz reaktora przedstawiono na rys. 4. Zauważalne większe okresowe waha-
nia składu gazu wywołane są okresowym podawaniem paliwa do reaktora oraz chwilowym wzrostem 
ciśnienia panującego wewnątrz urządzenia. Występujące mniejsze skoki podczas zobrazowanych sze-
ściu godzin pracy są zjawiskiem normalnym dla tego typu urządzeń. 

 
Podczas testu doprowadzano do generatora strumień powietrza procesowego (zgodnie z rys. 1), który 
był rozdzielany do poszczególnych stref urządzenia. Średnia wartość sumy trzech strumieni wynosiła 
ok. 21,6 m3

n/h.  

 

  
Rys. 3. Przebieg zmian w czasie głównych składników  

gazu procesowego dla Zrębków II - Test I 

 

  
Rys. 4. Przebieg zmian w czasie temperatur  

w reaktorze - Test I 

 

W tabeli 1 podano średnie wartości składu gazu suchego z analizowanego na rys. 3 okresu. Wartości te 
uzyskano całkując zmierzone przebiegi czasowe. Dla przedstawionego składu gazu wartość opałowa 
wynosi 4,72 MJ/m3

n. Wielkość tą wyznaczono przy pomocy następującej zależności: 
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gdzie: zi - udział molowy składnika gazu,  
(MWd)i - wartość opałowa (i) składnika gazu.   

 
Średnia temperatura w strefie zgazowania wynosiła ok. 784°C, a zmierzona dodatkowo temperatura 
w strefie spalania karbonizatu była równa 1134°C i była najwyższą temperaturą panującą w reaktorze. 
Wyznaczona średnia temperatura gazu procesowego na wyjściu z generatora wynosiła 590°C.  

 
Zaobserwowana podczas badań praca instalacji oraz przedstawione wyniki testów w tabeli 1 potwier-
dzają możliwość wykorzystania tych surowców do zasilania układów zgazowujących biomasę. 



Średni strumień podawanego paliwa dla badanego generatora wynosił 14,2 kg/h. Współczynnik nad-
miaru powietrza był równy 0,4. Temperatura procesu zgazowania utrzymywała się na stałym poziomie 
800°C. Stopień konwersji paliwa w generatorze był równy 99%. 

 
Należy również podkreślić, że dla niektórych rodzajów biomasy konieczna była modyfikacja sposobu 
prowadzenia procesu zgazowania. Dotyczy to szczególnie wymagającego surowca jakim jest słoma, dla 
której konieczne było podczas badań zmniejszenie obciążenia strefy spalania karbonizatu w celu obni-
żenia występujących wysokich temperatur dla eliminacji lub istotnego zminimalizowania ilości powsta-
jących spieków popiołów. Występujące wysokie temperatury w złożu paliwa podczas testu zgazowania 
peletów ze słomy doprowadziły do powstania spieków w dolnej części urządzenia. Szczególnie kłopo-
tliwe w eksploatacji urządzenia okazało się zjawisko żużlowania, występujące w obszarach charaktery-
zujących się najwyższymi temperaturami, czyli w okolicach kosza ssawnego oraz rusztu. Problem ten 
był następstwem przekraczania temperatur mięknięcia, topnienia oraz płynięcia żużla, co potwierdziły 
przeprowadzone analizy laboratoryjne. 

 
Podczas procesu oczyszczania gazu następowała redukcja zanieczyszczeń organicznych o ok. 50% 
osiągając na wyjściu układu wartość zanieczyszczeń organicznych na poziomie 1900 mg/m3

n, natomiast 
sprawność usuwania zanieczyszczeń pyłowych wynosiła 95%. Określona ilość zanieczyszczeń pyło-
wych na wyjściu z układu oczyszczania to 70 mg/m3

n.  

Tabela 1  
Zmiana składu gazu procesowego  w zależności od rodzaju stosowanej biomasy 

 

Składnik 
gazu 

Jedn. Zrębki II Zrębki I Pelety  
drzewne 

Pelety  
słoma 

H2 % obj. 7,5 6,1 6,7 8,9 

CH4 % obj. 2,1 2,5 0,9 2,6 

CO % obj. 25,0 19,5 22,0 20,3 

CO2 % obj. 9,5 11,8 12,9 12,8 

O2 % obj. 0,0 0,0 0,0 0,0 

N2 % obj. 55,9 60,1 57,5 55,4 

Wd MJ/m3
n 4,72 4,01 3,82 4,45 

 

4. OCZYSZCZANIE GAZU PROCESOWEGO 
 
Prace badawcze wykonane również w celu doboru  odpowiednich parametrów procesowych oraz wła-
ściwej konfiguracji układu suchego oczyszczania aby możliwe było wykorzystanie gazu procesowego 
do zasilania silnika tłokowego.  

 
Wymogi stawiane przez producentów nowych silników tłokowych odnośnie czystości gazu zasilającego 
silnik wynoszą odpowiednio: 5 mg/m3n dla zanieczyszczeń pyłowych oraz 50 mg/m3n dla zanieczysz-
czeń organicznych, przy czym dotyczy to nowoczesnych rozwiązań. Starsze konstrukcje cechowały się 
dużo większą ,,tolerancją’’ na zanieczyszczenia paliwa.  

 
Za główny cel do osiągnięcia dla przedstawionej koncepcji układu suchego oczyszczania gazu było 
zredukowanie zanieczyszczeń pyłowych poniżej 100 mg/m3

n. W przypadku zanieczyszczeń organicz-



nych założono, że znaczna ich część zostanie spalona w silniku i dla zaadoptowanej do badań jednostki 
prądotwórczej nie będzie stanowiło to problemu. Przedstawione powyżej założenia przyjęto mając na 
uwadze możliwości wykorzystania gazu w silnikach starszej konstrukcji, które nie posiadają tak rygory-
stycznych wymagań odnośnie czystości paliwa, kosztem mniejszej sprawności 

 
Uzyskana średnia sprawność procesu oczyszczania gazu dla ostatecznej konfiguracji układu oczyszcza-
nia składającego się z rozprężacza, odpylacza cyklonowego, chłodnicy gazu, adsorbera koksowego 
i filtra tkaninowego wynosi: 

− zanieczyszczania pyłowe ok. 95% - z 1500 mg/m3
n do 70 mg/m3

n,  

− zanieczyszczania organiczne  ok. 47% - z 3600 mg/m3
n do 1900 mg/m3n. 

 
Przedstawioną średnią wartość sprawności procesu oczyszczania gazu z zanieczyszczeń uzyskano na 
podstawie średniej arytmetycznej ilości otrzymywanych zanieczyszczeń dla kilku testów zgazowania 
biomasy. 
 

5. BADANIE UKŁADU ZGAZOWANIA BIOMASY ZINTEGROWANEGO  Z SILNIKIEM 
SPALINOWYM 

 
W ramach prac badawczych na instalacji zgazowania biomasy z generatorem gazu GazEla przeprowa-
dzono testy spalania wytworzonego gazu procesowego w dwupaliwowym silniku tłokowym. Sterowa-
nie ilością wytwarzanej mocy elektrycznej przez zespół prądotwórczy realizowane było za pomocą 
układu odbioru mocy. Układ ten składał się z grzałek elektrycznych, które były chłodzone strumieniem 
powietrza. Ilość włączonych grzałek wymuszała obciążenie agregatu prądotwórczego, przy czym 
w trakcie prac badawczych realizowane były warianty 8 i 15 kW. 

 
Wielkości mierzone podczas testów spalania gazu procesowego w jednostce silnika to: moc elektryczna 
wytwarzana w agregacie prądotwórczym Nel oraz strumień zużywanego oleju napędowego. Wartość 
opałową oraz gęstość oleju napędowego przyjęto na podstawie danych producenta paliwa, które wyno-
szą odpowiednio Wd ol. nap.=43 MJ/kg i ρ=0,84 kg/dm3. 

 
Strumień wilgotnego gazu procesowego był trudny do zmierzenia [14] więc przyjęto go na podstawie 
sporządzonego bilansu pierwiastkowego dla testu zgazowania zrębek olchowych i jest równy 36,2 kg/h. 
Wyznaczona średnia wartość opałowa dla przyjętego gazu suchego wynosi odpowiednio 3858,5 kJ/kg.  
W celu oceny efektów energetycznych pracy układu wyznaczono sprawność wytwarzania energii elek-
trycznej elη z zależności 

ch

el
el ⋅=

E

Nη                                  (2) 

gdzie: Nel - wytwarzana moc elektryczna, ch

⋅
E - strumień energii chemicznej paliwa. 

 
Badania eksploatacyjne spalania gazu procesowego w dwupaliwowym silniku tłokowym wykonano dla 
trzech wariantów: 

 

− wariant A  - praca silnika na paliwie podstawowym (tj. oleju napędowym) oraz mocy elektrycznej 
równej 8 kW,  



− wariant B - praca silnika na mieszance składającej się z oleju napędowego oraz gazu procesowego 
przy mocy 8,3 kWel, 

− wariant C - praca silnika na oleju napędowym oraz gazie procesowym dla mocy 15,5 kWel. 

 
Podczas wariantu B i C strumień kierowanego gazu procesowego do silnika tłokowego wynosił zawsze 
100% wartości strumienia wytwarzanego w generatorze gazu (tj. przyjęta stała wartość 42,45 kg/h).  

 
Podczas pracy jednostki prądotwórczej tylko na paliwie podstawowym (wariant A) udział oleju napę-
dowego w doprowadzanym paliwie stanowił 100%, strumień pobieranego przez silnik paliwa był równy 
4,05 l/h, podczas wytwarzanej mocy elektrycznej na poziomie 8 kW. Sprawność chwilowa układu wy-
znaczona z zależności (2) wyniosła 16,54%, przy czym wartość ta została osiągnięta dla ustawień kąta 
wtrysku paliwa optymalnego dla procesu spalania mieszanki składającej się z gazu procesowego i oleju 
napędowego. 

 
W przypadku wariantu B strumień oleju napędowego był równy 1,42 l/h, a wyznaczona sprawność 
elektryczna wyniosła 15,62%.  

 
Dla nominalnych warunków pracy silnika (wariant C) przy mocy elektrycznej 15,5 kW strumień oleju 
napędowego kształtował się na poziomie 2,4 l/h. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej dla tego 
przypadku wyniosła 24,61%.  

 
Z przedstawionych powyżej wyników można zauważyć, że największą sprawność układu uzyskuje się 
dla spalania mieszanki składającej się z gazu procesowego i oleju napędowego z dominującą przewagą 
udziału pierwszego składnika mieszanki oraz dla nominalnej mocy zespołu prądotwórczego. 

 

6. PODSUMOWANIE 
 
Rozwój zgazowania biomasy jest aktualnie uzależniony od rozwiązania istotnych problemów związa-
nych z tą technologią, a dotyczącą m.in. zwiększenia niezawodności generatorów gazu, opracowaniem 
układów oczyszczania gazu charakteryzujących się niskim stopniem skomplikowania, co przełoży się 
bezpośrednio na obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych instalacji. Stopień czystość 
gazu, zaraz za wartością opałową stanowi jeden z podstawowych parametrów decydujących o możliwo-
ści dalszego wykorzystania gazu procesowego np. w silnikach spalinowych. Istotnym aspektem w roz-
wiązywaniu powyższych zagadnień będą badania eksperymentalne przeprowadzane na instalacjach 
charakteryzujących się skalą półtechniczną (eksploatacyjną), pilotażową i następnie demonstracyjną. 
Prace te pozwolą na stworzenie dojrzałych technologicznie rozwiązań, które umożliwi ą komercyjne 
zastosowanie omawianej technologii. 

 
Podczas rozwoju instalacji przeprowadzono szereg wielogodzinnych testów mających na celu opano-
wanie pracy całej instalacji. Szczególną uwagę poświęcono generatorowi gazu aby uzyskać bezawaryj-
ną pracę urządzenia [11]. Wartość opałowa uzyskiwanego suchego gazu procesowego z generatora Ga-
zEla mieściła się w przedziale od 3,82 do 4,72 MJ/m3

n co odpowiada wartościom, które są przedstawia-
ne za pomocą krajowych lub zagranicznych publikacji. Dla zrębków drzewnych skład gazu suchego 
mieścił się w zakresie: H2=6,1÷7,5%, CH4=2,1÷2,5%, CO=19,5÷25,0%, CO2=9,5÷11,8%, 
N2=55,9÷60,1%. W przypadku peletów główne składniki gazu wynoszą odpowiednio: H2=6,7÷8,9%, 
CH4=0,9÷2,6%, CO=20,3÷22,0%, CO2=12,8÷12,9%, N2=55,4÷57,5% [12]. Zmiany głównych składni-
ków gazu są niewielkie, a otrzymywane przebiegi stężeń poszczególnych składników są stabilne. No-



minalny strumień paliwa podawanego do testowanego reaktora określono na poziomie ok. 14 ÷ 15 kg/h. 
Eksperymentalny generator charakteryzuje się mocą znamionową ok. 62 kWt. 

 
Zaprezentowany rozwój układu suchego oczyszczania gazu procesowego oraz jego końcowa konfigura-
cja pozwoliła na uzyskanie średniej sprawności usuwania zanieczyszczeń pyłowych równej ok. 95%, a 
zanieczyszczeń organicznych ok. 47%. Dalszy rozwój tej instalacji wynikać będzie z wymogów produ-
centów konkretnego silnika spalinowego. 

 
Oczyszczony gaz wykorzystano jako źródło energii chemicznej w dwupaliwowym silniku tłokowym 
wytwarzającym energię elektryczną oraz ciepło w postaci gorących spalin. Strumień uzyskanej energii 
elektrycznej podczas testów wynosił w zależności od obciążenia układu odbioru mocy ok. 8,3 lub 
15,5 kW. Przystosowany do badań silnik, którego paliwem podstawowym był olej napędowy podczas 
spalania gazu procesowego i paliwa ciekłego charakteryzował się osiąganiem stosunkowo niskich 
sprawności w porównaniu z aktualnymi rozwiązaniami komercyjnymi. Maksymalna uzyskana spraw-
ność wytwarzania energii elektrycznej dla nominalnych parametrów pracy silnika (tj. dla mocy elek-
trycznej 15,5 kW) wynosiła ok. 24,6%. Przy czym gaz procesowy stanowił 61,8% energii chemicznej 
doprowadzanej do silnika, a olej napędowy 38,2%.  
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paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych. 
 
 
 
 
USE OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION TO SUPPLY COMB USTION ENGINE 
 
Key words: biomass, gasification, research installation, double-fuel piston engine  

 
Summary. The article presents the issue related to power production from gas received during biomass gasification process 
and advantages of biomass gasification technology use in cogeneration systems. Research installation for power production 
from biomass (∼ 60 kWt), developed at the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze, is characterized. The instal-
lation consists of a fuel supply system, gas generator with fixed-bed, dry gas cleaning system and the system used to produce 
electricity. The influence of four different biomass available on Polish market, on quality of received process gas is present-
ed as well as received reduction efficiencies of dust and organic contaminations in proposed new conception of dry purifica-
tion of gas system. The article presents results of  work of power generation system for production of 8 and 15 kW of  elec-
tricity, by engine supplied with diesel oil and process gas. 
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