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W okresie drugiej wojny światowej Niemcy stosowały na masową skalę powietrzne, 
niskociśnieniowe zgazowarki zrębków drewna do napędu silników tak ciężarowych, jak 
i osobowych samochodów.  
 
Wytworzony gaz drzewny o składzie: 15-22% obj. CO, 16-21% H2, 4-6% CH4,  
11- 17% CO2, reszta N2 kierowano wówczas z reaktora zgazowania drewna poprzez wodną 
płuczkę – usuwając przede wszystkim opary smółek – wprost do standardowego silnika 
samochodowego1 fot. 1.  
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Rys. 1. Standardowe auto osobowe w Niemczech z czasów II wojny światowej, z silnikiem Otta, 

zasilane gazem drzewnym z zgazowarki zrębków drewna. 

 
 



Dziś ta technologia zgazowania różnorakich rodzajów drewna okazuje się procesowo i 
ekonomicznie idealna do zasilania lokalnych elektrociepłowni. Tej inicjatywie sprzyjają nie 
tylko uprawiane na coraz większą skalę plantacje wierzby krzewiastej, czy topoli, ale również 
zwiększające się przetwarzanie odpadów drewna na pelety.  
 
 
Przykład niemiecki 
 
Oczywiście współczesne instalacje zgazowania drewna przy lokalnych elektrociepłowniach 
wymagają rozlicznych innowacji technologiczno-technicznych w porównaniu ze stanem z 
czasów II wojny światowej, aby były nie tylko bardziej efektywne i niezawodne w 
eksploatacji, ale w dodatku okazały się relatywnie tańszymi w porównaniu z innymi typami 
lokalnych elektrociepłowni zasilanych biomasą. Dopiero po spełnieniu tych wymogów będą 
mogły specjalistyczne firmy seryjnie budować lokalne elektrociepłownie, sprzężone z 
instalacjami zgazowania drewna i/lub jego pelet. 
 
Pięć lat temu nowo utworzone przedsiębiorstwo Spanner Re w miejscowości Neufahrn na 
terenie Bawarii zajęło się tą energetyczną problematyką badawczo-wdrożeniową, a schemat 
nowoczesnej instalacji zgazowania zrębków drewna i/lub jego pelet przedstawiono na 
rysunku. 
 
Firma ta należy do grupy przedsiębiorstw Spanner Gruppe, której centrala znajduje się w 
miejscowości Bayerbach w Niemczech, od 1951 r. wytwarzającej części samochodowe dla 
koncernów Porsche oraz BMW. 
 
Spanner Re w 2008 r. zbudowała prototyp powietrznej zgazowarki drewna wg schematu 
procesowego (rys.2) i zainstalowała go wraz z elektrociepłownią (na terenie gminnego 
gospodarstwa rolnego w miejscowości Heggelbach (Bawaria)). W tym gospodarstwie obok 
uprawy ziemi oraz hodowli zwierząt znajduje się wytwórnia serów. 
 
Decydując się na budowę własnej elektrociepłowni, rozpatrywano dwie technologie: 
przetwarzanie roślin i ich odpadów w lokalnej biogazowni, sprzężonej z elektrociepłownią, 
oraz powietrzne zgazowanie drewna – dostępnego w pokaźnych ilościach na terenie gminy – 
również w sprzężeniu z identyczną elektrociepłownią jak ta wykorzystująca biogaz. 
 
Biorąc pod uwagę fakt, że biogazownia jest nie tylko droga, ale w dodatku ze względów 
technologicznych pracuje nieustannie przez wiele miesięcy, natomiast instalacja 
powietrznego zgazowania jest relatywnie tania, a w dodatku może być eksploatowana w 
krótkich cyklach i bywa uruchamiana w czasie poniżej jednej godziny, zdecydowano się na 
to drugie rozwiązanie procesowo-techniczne. Dodatkowym argumentem bywa pokaźny 
nadmiar ciepła użytkowego w przypadku eksploatacji biogazowni, podczas gdy w procesie 
zgazowania drewna trzeba osuszać jego zrębki z ok. 50% do maksymalnie 15% 
zawilgocenia. 
 



Dzięki tym uzasadnieniom wyboru źródła paliwa gazowego dla lokalnej elektrociepłowni 
firma Spanner Re mogła w 2008 r. zainstalować swoją prototypową instalację powietrznego 
zgazowania drewna wraz z elektrociepłownią w miejscowości Heggelbach, co dokumentuje 
rys. 3. Zadowolenie rolników z wieloletniej eksploatacji tej instalacji stało się doskonałą 
rekomendacją, dzięki której firma Spanner Re sprzedała dotychczas pięćdziesiąt tego typu 
lokalnych elektrociepłowni zasilanych gazem drzewnym. 
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Rys. 2. Schemat procesowy nowoczesnej instalacji zgazowania zrębków drewna i/lub jego peletów, 
współdziałającej z lokalną elektrociepłownią wg projektu niemieckiej firmy Spanner Re2 GmbH. 

 
 
Technologia zgazowania 
 
W opisywanym reaktorze osiąga się relatywnie wysoki stopień przeniesienia energii tkwiącej 
w chemicznych wiązaniach cząstek masy drewna w energię wiązań nowego typu molekuł, 
tworzących gaz drzewny. Po jego oczyszczeniu z sadzy i popiołu na filtrach bywa on 
kierowany do jednego z silników: Stirlinga, Otta lub Diesla, w których bywa spalany, a 
wyzwalaną energią napędza się generator energii elektrycznej. Natomiast ciepło spalin jest 
wykorzystywane do celów grzewczych lub w suszarnictwie, np. do suszenia zrębków 
drewna, różnego rodzaju zbóż itp. Tego typu lokalne elektrociepłownie jak ta na rys. 3 – 



firmy Spanner Re – osiągają moce 30-45 kWel oraz 66-100 kWc, które są przydatne w 
gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych, budynkach wielorodzinnych, leśnictwie 
itp. Dla porównania warto nadmienić, że ekonomicznie minimalna moc elektrociepłowni 
sprzężonej z biogazownią wynosi 350 kWel (w warunkach niemieckich). 
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Rys. 3. Fotografia prototypowej instalacji zgazowania drewna i/lub jego peletów (lewa strona) oraz lokalnej 
elektrociepłowni (prawa strona) niemieckiej  firmy Spanner Re2 GmbH, zainstalowanej w 2008 roku w 
gospodarstwie rolnym w miejscowości Heggelbach, RFN. 

 
 
Firma Spanner Re wykorzystuje w swoich instalacjach zgazowania zrębków drewna reaktor 
wg patentu Bernda Joosa z miejscowości Bodnegg w RFN. Jego istotą jest przebieg procesu 
zgazowywania zrębków drewna powietrzem w fazie stałej. Rozdrobnione drewno dostarcza 
się od góry podajnikiem ślimakowym przez dwie hermetycznie szczelne śluzy, które pracują 
na przemian. Stosunek podawanych ilości zrębków drewna do objętości powietrza bywa 
regulowany komputerem. Wszystkie składniki procesu zgazowania zrębków drewna 
przesuwają się współprądowo ku dołowi. Cienka warstwa rozżarzonego, stałego paliwa 
znajduje się tylko na ruszcie, a przez nią przepływają składniki gazu drzewnego. W tej 
rozżarzonej warstwie paliwa powstałe wcześniej smółki oraz węglowodory przemieniają się 
w tlenki oraz dwutlenek węgla i w wodór. Gaz drzewny o temperaturze 680ºC opuszcza 
dołem reaktor zgazowania. Do instalacji zgazowania zrębków drewna należą dwa filtry, 
wymienniki ciepła oraz chłodnica. Wartość energetyczna gazu drzewnego wynosi 1,4 
kWh/m3, podczas gdy gazu ziemnego 10 kWh/m3. Tak wytworzony gaz drzewny poprzez 
gaźnik, w którym miesza się z powietrzem bywa kierowany do silnika Otta. Firma Spanner 
Re dla elektrociepłowni o mocy w granicach 40-50 kW zaleca silnik benzynowy koncernu 
GM o pojemności 5,7 litra. 
 
W procesie zgazowania zrębków drewna i/lub jego pelet uzyskuje się sporo ciepła 
odpadowego, które przejmują trzy sekcje wymiany ciepła. Cyrkulująca przez nie woda w 



pierwszym stopniu sekcji wymiany ciepła podgrzewa filtr gazu drzewnego, a w drugim 
stopniu chłodzi silnik lokalnej elektrociepłowni. Trzeci płytowy wymiennik ciepła 
zainstalowany w sieci grzewczej służy między innymi do suszenia zrębków drewna. Zrębki 
drewna powinny mieć długość boku poniżej 10 mm, co zapewnia przy 15-procentowym 
zawilgoceniem ich zużycie w ilości 1 kg/kWhel. 
 
Obecnie firma Spanner Re prowadzi badania nad zgazowywaniem rozdrobnionego miskanta 
olbrzymiego. W Europie znacznie powiększają się jego plantacje, gdyż z 1 ha jego uprawy 
uzyskuje się, przeliczając wynik na wartość energetyczną, znacznie większe zbiory niż z 
wierzby krzewiastej lub topoli. 
 
Prototypowa lokalna elektrociepłownia na bazie zgazowania zrębków drewna w gm. 
Heggelbach znajduje się w ciągłej eksploatacji i bywa nieustannie odwiedzana przez 
kolejnych potencjalnych klientów, również z poza Niemiec. Czas jej obsługi wynosi 20-30 
minut na dobę, natomiast przerwy konserwacyjno-przeglądowe nie trwają dłużej niż 2-3 dni 
na miesiąc. 
 
Ten typ lokalnej elektrociepłowni należy, pod względem sprawności termicznej, do 
najefektywniejszych w Europie, czego dowodem jest fakt, że czołowe firmy produkujące 
lokalne elektrociepłownie na naszym kontynencie: Biotech, Buderus, Brunner, KWB, Wolf 
oraz Hapero rozwijają współpracę z przedsiębiorstwem Spanner Re.  
 
Ta informacja winna przekonać czytelników niniejszego artykułu do zainteresowania się tą 
nowoczesną, lokalną elektrociepłownią, sprzężoną z powietrznym zgazowaniem zrębków 
drewna i/lub jego pelet. 
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