
Aleksander Sobolewski 

Paliwa niskoemisyne w 
gospodarce komunalnej



Ogrzewnictwo indywidualne a „Niska emisja” 

Cel działań: 
Opracowanie koncepcji szybkiego sposobu istotnego ograniczenia niskiej emisji w kraju. Propozycja musi być wykonalna technicznie i finansowo.

Teoria Praktyka
• Zjawisko zidentyfikowane i znane od wielu lat.
• Opracowane koncepcje działań ograniczających niską emisję (wymiana kotłów i pieców, badania stanu jakości powietrza).
• Liczne inicjatywy społeczne.

• Brak zauważalnej poprawy jakości powietrza w ostatnich latach.   



• Głównym źródłem niskiej emisji są przestarzałe i źle eksploatowane piece i kotły opalane niskojakościowymi paliwami węglowymi.
• Nie wymienimy wszystkich starych pieców węglowych w ciągu najbliższych 10 lat.
• Proponowane rozwiązania /prawne i systemowe/ muszą uwzględniać stan zamożności oraz świadomość społeczeństwa.  

Podejmowane w ostatnich latach działania są mało skuteczne ponieważ nie uwzględniają istoty problemu:  



Geneza problemu

Teoria procesu spalania paliw stałych w kotłach i piecach 
domowych :

Czy spalanie węgla może być 
niskoemisyjne ?

1.Automatyczne kotły retortowe opalane węglem 
sortymentowym
2.Paliwa niskoemisyjne dla urządzeń grzewczych 
z ręcznym zasypem paliwa



Sposoby ograniczania emisji ze spalania paliw stałych : 

Sposoby ograniczania 
emisji ze spalania paliw 

stałych



Czynniki determinujące obniżenie niskiej emisji w ogrzewnictwie indywidualnym

Jakość paliwa

Jakość kotła
Działania 

logistyczne

Lepsze paliwo
- węgiel kwalifikowany / eliminacja mułów 
- paliwo bezdymne / niskoemisyjne
- biomasa / pelety drzewne

Kontrola & edukacja

- „czujka” kominowa i popiołowa
- e-monitoring
- edukacja dla pracownikówgmin i instalatorów
- edukacja społeczeństwa

Lepsze urządzenia do 
spalania

- nowe kotły c.o. automatyczne
- modernizacja instalacji
- termomodernizacja budynków

Synergia czynników 
determinujących 
obniżenie niskiej 

emisji



Sposoby ograniczania emisji ze spalania paliw stałych : 



Urządzenia grzewcze  w Polsce (o mocy do 500kW)

silnik sterowany elektronicznie

silnik bez elektroniki

kocioł z automatycznymciągłym podawaniem paliwa

kocioł  z ręcznymokresowym podawaniem paliwa

20%
5%

75%

kotły sterowane automatycznie(retortowe, kotły rusztowe i inne)
kotły szybowe (rozpalane od góry)

kotły komorowe z ręcznym zasypempaliwa



Porównanie kryteriów normy PN-EN 303-5:2012 i Dyrektywy „Ecodesign”
Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń wg PN-EN 303-5:2012

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń wg Dyrektywy "Ecodesign"

 
Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń ( mg/m3 przy 10 % O2) 

CO OGC (LZO) Pył Sposób 
zasilania 
paliwem 

Rodzaj 
paliwa 

Nominalna 
moc cieplna 

kW Klasa 
3 

Klasa 
4 

Klasa 
5 

Klasa 
3 

Klasa 
4 

Klasa 
5 

Klasa 
3 Klasa 

4 
Klasa 

5 
≤ 50 5000 150 150 

> 50 ≤ 150 2500 100 150 Bioge-
niczne > 150 ≤ 500 1200 100 150 

≤ 50 5000 150 125 
> 50 ≤ 150 2500 100 125 

Ręczny  
Kopalne 

> 150 ≤ 500 1200 

1200 700 

100 

50 30 

125 

75 60 

≤ 50 3000 100 150 
> 50 ≤ 150 2500 80 150 Bioge-

niczne > 150 ≤ 500 1200 80 150 
≤ 50 3000 100 125 

> 50 ≤ 150 2500 80 125 
Automa-
tyczny  

Kopalne 
> 150 ≤ 500 1200 

1000 500 

80 

30 20 

125 

60 40 

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń 
(emisja sezonowa)  (mg/m3 przy 10 % O2) Sposób 

zasilania 
paliwem 

Rodzaj paliwa 
Nominalna 

moc cieplna 
kW CO OGC 

(LZO) Pył NOx 
Biogeniczne 200 Ręczny  Kopalne ≤ 500 700 30 60 350 
Biogeniczne 200 Automatyczny  Kopalne ≤ 500 500 20 40 350 

Emisja sezonowa Es (CO, OGC, pył, NOx)Es,p - emisja przy obciążeniu częściowym
Es,n - emisja przy obciążeniu nominalnym



Sposoby ograniczania emisji ze spalania paliw stałych : 



Sposoby ograniczania emisji ze spalania paliw stałych : 

Węglowe paliwo niskoemisyjne:

Uwaga !
•nie mylić z tzw. „ekogroszkami”
•nazwa potoczna : „paliwo bezdymne”

•o niskoemisyjności paliwa decydują wyniki badan emisyjnych
•kluczowe w tym względzie są : 

emisja pyłu
emisja związków organicznych

Paliwo niskoemisyjne winno zapewniać możliwość uzyskania poziomu 
emisji zanieczyszczeń odpowiadający co najmniej III klasie kotłów, dla 
wszystkich urządzeń grzewczych z ręcznym  załadunkiem paliwa. 



Węglowe paliwa niskoemisyjne :

• Półkoks – częściowo odgazowany węgiel
np. “Błękitny węgiel”

• Paliwa kompaktowane na bazie węgli antracytowych

• Paliwa mieszane na bazie drobnych frakcji koksu  

Przeznaczenie : 
stare urządzenia grzewcze i kotły z zasypem 

ręcznym



Idea uszlachetniania paliwa  

węgiel

energia użytkowaWytwarzanie 
paliwa



Produkt programu GEKONBłękitny węgiel = Bluecoal
Cechy paliwa bezdymnego:
- Łatwy zapłon
- Dobre, stabilne spalanie
- Bezproblemowy odbiór popiołu
- Niska emisja 

Parametr Symb. Jedn. węgiel 
kamienny 

„Błękitny 
węgiel” 

analiza 
techniczna 

popiół Ar % 5 ÷ 15 5-10 
części 
lotne Vdaf % 31 ÷ 34 5 

siarka całkowita Srt % 0,6 ÷ 1,2 0,2 
wartość opałowa Qri MJ/kg 19 ÷ 25 28 
max. zawartość podziarna 

< 0,1mm 
- % 25 5 

zapach - - bezwonne bezwonne 
 

węgiel kamienny

paliwo bezdymne



Bluecoal – zakres prac w ramach projektu GEKON

2000 ton12 ton
~1 tona

BADANIA 
PÓŁTECHNICZNE W 

IChPW

WSTĘPNY PROGRAM 
PILOTAŻOWY

PROGRAM 
PILOTAŻOWY

2013 - 2014 2014 - 2015                      2015 - 2016



Prezentacja wyników 
badań testowego 

spalania „błękitnego 
węgla” 

w 5 miejscowościach 
południowej Polski

Bluecoal – zakres prac w ramach projektu GEKON



JEDLINA-ZDRÓJ

ZABRZEROSZKÓW

KRAKÓW

Lokalizacje – testy pilotażowe

Program pilotażowy  2015/16 

2000 ton paliwa !

ŻYWIEC

Lokalizacja
Ilość 

paliwa, 
Mg

Uczestnicy
Ankiety

(ilość)

Roszków 200 80
68

Jedlina-Zdrój 600 790
714

Kraków 400 200
120

Zabrze 500 327
172

Żywiec 300 340
254



Roszków gmina Krzyżanowice

Spalanie tradycyjnych paliw stałych
głównie flotokoncentratu

Spalanie „Błękitnego węgla”
80 uczestników programu

 pył - redukcja 20 razy

 TOC - redukcja 20 razy

 Σ16 WWA wg EPA - redukcja 50 razy

 B(a)P - redukcja 35 razy

 SO2 - redukcja 2 razy

Średnia krotność redukcji 
emitowanych zanieczyszczeń



Jedlina-Zdrój

Spalanie tradycyjnych paliw stałych
głównie węgla kamiennego sortyment orzech

Spalanie „Błękitnego węgla”
790 uczestników programu

 pył - redukcja 15 razy

 TOC - redukcja 8 razy

 Σ16 WWA wg EPA - redukcja 8 razy

 B(a)P - redukcja 15 razy

 SO2 - redukcja 3 razy

Średnia krotność redukcji 
emitowanych zanieczyszczeń



Niskoemisyjne paliwo węglowe 
Jak sfinansować taki program ?

Działania systemowe : 



Niskoemisyjne paliwo węglowe

Działania systemowe : 

Założenie bazowe dla modelu wsparcia finansowego :
Mieszkaniec płaci za paliwo
Państwo (NFOŚiGW) płaci za efekt ekologiczny



Tylko działania systemowe będą skuteczne w walce z niską emisją !!
-------------------------------------------------------------------------------------
Rozwiązanie perspektywiczne : ciepło systemowe i gaz 
Eliminacja mułów węglowych z ogrzewnictwa komunalnego
Powszechna kontrola jakości węgla / rozwiązania ustawowe
Wymiana starych kotłów na urządzenia automatyczne
Wdrożenie węglowych paliw niskoemisyjnych
Ograniczenie procederu spalania odpadów w paleniskach domowych

Podsumowanie : 



Wytwarzanie ciepła z węgla nie musi  prowadzić do degradacji atmosfery !!
-------------------------------------------------------------------------------------
węgiel : tylko kwalifikowany i stosowany wyłącznie  w kotłach automatycznych
 paliwo niskoemisyjne : rozwiązanie przejściowe dedykowane dla starej infrastruktury grzewczej

Podsumowanie :



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Telefon: 32 271 00 41Fax: 32 271 08 09
NIP:      648-000-87-65Regon:  000025945E-mail: office@ichpw.plInternet:  www.ichpw.pl

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze

IChPW od ponad 25 lat służy pomocą, kompetencjami i doświadczeniem w zakresie rozwiązań dla ograniczenia niskiej emisji.


