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STRESZCZENIE
Przedmiotem rozprawy jest analiza zarzadzania biomasą w gospodarce energetycznej
i opadowej Polski oraz opracowanie modelu zarządzania biomasą dla procesów konwersji
w krajowych instalacjach końcowych. Do przeprowadzonych badań wybrano instalacje
przetwarzające biomasę (instalacje dedykowane) zlokalizowane w różnych częściach
Polski. W celu zaprezentowania wyników badań instalacje te zostały zgrupowane według
wielkości i rodzaju zastosowanej technologii (instalacje z termicznymi procesami konwersji:
<50 MW i >50 MW, oraz biologicznymi procesami konwersji <5 MW i >5 MW). Treść
rozprawy składa się z siedmiu rozdziałów, spisu tabel, rysunków oraz bibliografii.
W rozdziale pierwszym przedstawiono przesłanki wyboru tematyki pracy oraz założenia
badawcze, w tym cele i hipotezy badawcze, metodologię badań, dobór próby oraz uczestników badań.
W rozdziale drugim zaprezentowano znaczenie i istotę rozwoju odnawialnych źródeł
energii w Unii Europejskiej i w Polsce. Szczególną uwagę poświecono omówieniu wykorzystania biomasy na cele energetyczne, w tym odpadów biodegradowalnych. Prezentowane
analizy zawierają tendencje rozwoju energetyki opartej o te surowce w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Oprócz tego, w rozdziale drugim przedstawiono tworzenie
ram prawnych oraz celów europejskich w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także korzyści wynikające z zastosowania biomasy do celów energetycznych.
W rozdziale trzecim zostały zaprezentowane i szczegółowo omówione krajowe źródła
biomasy, w tym źródła: naturalne, przemysłowe, z gospodarki odpadowej. Przedstawiono
również potencjał teoretyczny, techniczny oraz ekonomicznych poszczególnych zasobów.
W rozdziale trzecim omówione zostały także wymagania prawne obowiązujące w zakresie
wykorzystania biomasy w krajowej gospodarce odpadowej i energetycznej.
W czwartym rozdziale zostały zaprezentowane technologie konwersji biomasy stosowane w krajowych instalacjach przetwarzających biomasę. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące uwarunkowań procesów logistycznych towarzyszącym pozyskaniu, przetwarzaniu, transportowaniu i magazynowaniu biomasy. Zaprezentowano również czynniki
wpływające na skuteczność i efektywność poszczególnych procesów, a także aspekty środowiskowe tych procesów.
W rozdziale piątym została zaprezentowane wymagania jakościowe dla biomasy
w zakresie poszczególnych technik konwersji, w tym ich standaryzacja, a także spełnienie
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wymagań produktu finalnego. Omówione zostały także metody uszlachetniania biomasy,
a także wymagania dla poszczególnych rodzajów biomasy ustanowione przez krajowe zakłady energetyczne i ciepłownie.
W szóstym rozdziale zostały przedstawione założenia teoretyczne modelu zarządzania
biomasą w krajowych instalacjach końcowych, a także same modele: kompleksowego zarządzania biomasą na cele energetyczne oraz zarządzania biomasą w aspekcie produktu końcowego. Modele te zostały poddane walidacji przy użyciu metod badawczych: analizy zgodności założeń, analizy wymagań funkcjonalnych, oceny eksperckiej. W wyniku przeprowadzonej walidacji model zarządzania biomasą został oceniony pozytywnie.
W rozdziale siódmym przedstawiono wnioski i kierunki dalszych badań.

Słowa kluczowe:
biomasa, bioodpady, biodegradacja, gospodarka energetyczna, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, OZE, zarzadzanie biomasą, procesy konwersji, procesy logistyczne,
efektywność, skuteczność, model zarządzania, krajowe zasoby, instalacje końcowe
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SUMMARY
The aim of this research is to analysis of biomass management in the Polish energy and
waste management and develop a biomass management model for conversion processes in
domestic end installations. Biomass processing installations (dedicated installations) selected for the research were located in various parts of Poland. In order to present the research results, these installations were grouped according to the size and type of used technology (plant with thermal conversion processes: <50 MW and> 50 MW, and with biological
conversion processes <5 MW and> 5 MW). The content of the dissertation consists of seven
chapters, a list of tables, figures and a bibliography.
The first chapter presents the premises for the selection of the topic of the doctoral dissertation and research assumptions, including research goals and hypotheses, research methodology, selection of the sample and research participants.
The second chapter presents the meaning and essence of the development of renewable
energy sources in the European Union and Poland. Particular attention was paid to discussing
the use of biomass for energy purposes, including biodegradable waste. The presented analyzes contain trends in the development of energy based on these raw materials in the European Union countries and in Poland. In addition, the second chapter presents the creation of
the legal framework and European targets in the field of energy production from renewable
energy sources, as well as the benefits of using biomass for energy purposes.
The fourth chapter provides information on biomass conversion technologies used in the
Polish biomass processing installations. There are also presented issues related to the conditions of logistic processes accompanying the harvesting, processing, transporting and storing
biomass, as well as factors influencing the effectiveness and efficiency of individual processes, as well as environmental aspects of these processes.
The five chapter presents the quality requirements for biomass, including their standardization, in terms of individual conversion techniques, as well as meeting the requirements of
the final product. The methods of biomass refinement were also discussed, as well as the
requirements for individual types of biomass established by individual national power plants
and heating plants.
The sixth chapter presents the theoretical assumptions of the biomass management
model in national end-installations, as well as the models in the field of: comprehensive
biomass management for energy purposes and biomass management in terms of the final
7

product. These models were validated using research methods: analysis of assumptions compliance, analysis of functional requirements, expert assessment. The result of the validation
is positive.
Chapter seven presents conclusions and directions for further research.

Key words:
biomass, bio-waste, biodegradation, energy management, waste management, renewable energy, RES, biomass management, conversion processes, logistic processes, efficiency, effectiveness, management model, national resources, final installations
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1. WPROWADZENIE
1.1. Uzasadnienie podjęcia tematyki pracy
Postępujący rozwój gospodarczy świata istotnie wpływa zarówno na środowisko naturalne, ludzi, zachowania społeczne i kulturowe całych społeczeństw, jak również na środowisko życia ludzi i zwierząt, w tym także na zasoby naturalne wielu regionów Ziemi.
Jednym z efektów tych zmian jest wzrastający konsumpcjonizm, co przekłada się na zwiększające zapotrzebowanie na energię oraz wzrastającą ilość odpadów. Procesy te zostały dostrzeżone przez liczne organizacje społeczne, są one badane i opisywane przez naukowców,
a także doczekały się międzynarodowych uregulowań prawnych.
Wytwarzanie energii elektrycznej to jeden z najważniejszych elementów gospodarki
w skali globalnej, jak również poszczególnych regionów. Stanowi czynnik istotnie wpływający na rozwój gospodarczy krajów i regionów. We współczesnych czasach energetyka decyduje o wzroście produkcji przemysłowej, innowacyjności i tworzeniu miejsc pracy, rozwoju społeczeństwa (Niedziółka, 2011, s.7; Ściążko, Kubica, 2003, s. 326).
Energia występuje pod wieloma postaciami i jest niezbędna do życia i rozwoju ludzkości, ponieważ warunkuje rozwój gospodarczy i cywilizacyjny świata. Obecnie w znacznym
stopniu do jej wytworzenia wykorzystuje się paliwa kopalne (węgiel kamienny i brunatny,
ropę naftową, gaz ziemny), których zasoby światowe systematycznie maleją, co w przyszłości może spowodować kryzys paliwowy (Kruk, 2012, s. 23; Latkowska i in., 2011, s. 222;
Niedziółka, 2011, s. 47; McKendry, 2002, s. 38). W związku z tym, jest najwyższy czas aby
zintensyfikować poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz sposobów jej konwersji,
a także modernizować współczesną energetykę, redukować energochłonność przemysłu
i transportu, i pracować nad rozwojem infrastruktury energetycznej (Niedziółka, 2011, s.7;
Lewandowski, 2012, s. 65).
Światowe zapotrzebowanie na paliwa wytwarzane z ropy naftowej, gazu i węgla nieustannie rośnie. Około 80% globalnego zapotrzebowania na energię pierwotną pokrywane
jest przez energię wytwarzaną z paliw kopalnych, a około 58% tej energii zużywane jest
w sektorze transportu (IEA, 2008). Struktura zużycia, w podziale na nośniki energii, przedstawia się następująco: ropa naftowa 38,6%, węgiel kamienny i brunatny jest na poziomie
28,9%, a gaz ziemny – 20,8%. Inne źródła energii, takie jak energetyka jądrowa, woda czy
wiatr, mają zdecydowanie mniejsze znaczenie (Zimny, 2011, s. 13).
Podczas spalania paliw kopalnych emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia gazowe,
a do środowiska trafiają znaczne ilości odpadów stałych powodujących jego degradację.
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Wobec tego spalanie tych paliw przyczynia się w istotny sposób do pogłębiania efektu cieplarnianego (Latkowska i in., 2011, s. 222; Kruk, 2012, s. 23; Niedziółka, 2011, s. 47). Spalanie węgla powoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza poprzez emisje toksycznych
substancji, takich jak między innymi CO2, SO2, NOx, szkodliwych pyłów oraz metali ciężkich, np. rtęci i kadmu (Ociepa-Kubicka, 2015, s. 279; Ściążko, Kubica, 2003, s. 326).
W związku z powyższym, mając na uwadze aspekty ekonomiczne, gospodarcze i środowiskowe ludzkość zmuszona jest do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych źródeł
energii (Latkowska i in., 2011, s. 222).
Punktem odniesienia w zakresie konieczności ochrony środowiska i zasobów naturalnych są postanowienia II Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju zwanej Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. W ramach tej Konferencji
uchwalono dokumenty o zasięgu globalnym, w tym Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencję o zachowaniu bioróżnorodności, a także
Agendę 21. W oparciu o te dokumenty w wielu regionach świata podjęto działania na rzecz
ratowania planety, między innymi poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, ochronę
zasobów naturalnych, zagospodarowywanie odpadów w wyniku rozwoju technologii w zakresie odzysku i recyklingu surowców, wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ),
poszukiwaniu odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii. Dodatkowo coraz częściej
współczesna polityka, w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych, nakłada na
poszczególne regiony i państwa wymagania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń, likwidację składowisk odpadów, wzrostu recyklingu a także
zmian w zakresie projektowania wyrobów. Są to podstawowe założenia zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi.
W 2008 roku Unia Europejska przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny, który stanowi
zbiór wiążących przepisów mających zagwarantować, że ten region osiągnie do 2020 roku
wytyczone cele w zakresie klimatu i energii. W tym zakresie zostały ustanowione przepisy
tzw. prawa pochodnego w postaci dyrektyw, rozporządzeń i decyzji dotyczących energetyki
(Molo, 2016, s. 121).
Polityka energetyczna Unii Europejskiej charakteryzuje się zintegrowanym podejściem
do kwestii bezpieczeństwa energetycznego, zaspokojenia potrzeb społecznych, konkurencyjności gospodarki oraz ochrony środowiska i klimatu (Molo, 2016, s. 121). Obecnie obowiązujący pakiet klimatyczno-energetyczny przewiduje następujące cele w zakresie energetyki i klimatu: ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu
z 1990 r.), 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE,
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10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, zwiększenie o 20% efektywności
energetycznej Unii Europejskiej (Dyrektywa 2009, s. 17; Olsztyńska, 2019, s. 99).
Unia Europejska w polityce energetycznej stawia na poszanowanie zasobów naturalnych
oraz uniezależnienie się od importu paliw spoza unijnych obszarów gospodarczych, w tym
odchodzenia od kopalnych surowców energetycznych na rzecz wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (Dyrektywa 2009, s. 17). W tym zakresie dostrzeżono rolę zasobów
naturalnych poszczególnych krajów, w tym biomasy. Wynika to ze zdolności do absorpcji
dwutlenku węgla przez wszystkie rośliny lądowe i wodne podczas fotosyntezy, jak również
możliwości wykorzystania jej jako alternatywy dla paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu)
(Molo, 2016, s. 128; McKendry, 2002, s. 37).
Zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego jest ściśle skorelowane z regulacjami
prawnymi na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym. Ma to istotne znaczenie w zakresie podaży surowców na cele produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (Molo, 2016,
s. 128).
Realizacja celów na poziomie europejskim, w zakresie rozwoju energii opartej na odnawialnych źródłach, wymaga rozwoju takiej energetyki w poszczególnych krajach UE. Cele
ustanowione dla krajów członkowskich zależały od poziomu rozwoju OZE w danym regionie oraz ich zasobów naturalnych (Dyrektywa 2009, s. 46). Dla Polski cel udziału energii ze
źródeł odnawialnych, w całkowitym zużyciu energii brutto, został ustanowiony na poziomie
15% (Dyrektywa 2009, s. 46; Olsztyńska, 2019, s. 99).
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku zawiera strategię państwa w zakresie realizacji zadań i celów wynikających z potrzeby budowania bezpieczeństwa krajowego oraz
regulacji Unii Europejskiej w obszarze energetyki. Dotyczy to perspektywy zarówno krótkookresowej, jak i długookresowej (Polityka 2009, s. 4). Wyzwaniami które stoją przed krajową energetyką są między innymi wzrastające zapotrzebowanie na energię w wielu sektorach gospodarki, realizacja międzynarodowych zobowiązań w obszarze ochrony środowiska
i klimatu, zapewnienie dostępności surowców energetycznych dla polskiej energetyki, wahania cen surowców energetycznych na krajowym i międzynarodowych rynkach (Polityka
2009, s. 8-9; Olsztyńska, 2019, s.100; Molo, 2016, s. 121). Wynika z tego potrzeba ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko i klimat, m.in. przez
wspieranie przedsięwzięć, które prowadzą do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
(Molo, 2016, s. 121; Olsztyńska, 2019, s. 100).
Współczesna krajowa energetyka charakteryzuje się wysokim udziałem paliw
kopalnych, zwłaszcza węgla kamiennego oraz brunatnego w zakresie wywarzania energii
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elektrycznej i ciepła. W celu transformacji polskiej energetyki podjęto szereg działań, aby
zainicjować m.in. rozwój OZE. Dzięki temu od 2005 r. coraz bardziej zauważalny jest w
Polsce wzrost udziału odnawialnych nośników energii takich jak: biomasa, wiatr, biogaz,
geotermia, fotowoltaika (Prognoza 2009, s. 12; Olsztyńska, 2019, s. 115). Poszczególne odnawialne źródła energii rozwijają się w Polsce w różnym tempie w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej oraz ciepła, a także zastosowania poszczególnych technologii (Prognoza
2009, s. 12).
Biomasa, pod względem wielkości i dostępności zasobów, jest uznawana za trzecie źródło energii na świecie. W krajach rozwijających się biomasa pokrywa około 30% zapotrzebowania na energię, natomiast w krajach UE w 2009 roku zaspakajała 9% zapotrzebowania
na energię. Jej światowe zasoby pozwalają na pokrycie w połowie zużycia energii pierwotnej
na świecie (Roszkowski, 2012, s. 80; Gostomczyk, 2012, s. 939; Price, 1998, s. 18).
Polska również posiada znaczne zasoby naturalne, zarówno leśne, jak i rolne, które stanowią
źródło biomasy do celów energetycznych. Analiza literaturowa wskazuje na wiele źródeł
pochodzenia biomasy, które są bardziej lub mniej rozwinięte, w tym także biodegradowalne
odpady (Strategia 2000, s. 4-8; Olsztyńska, 2019, s. 113-114).
Biomasa, w zależności od sposobu przetworzenia, może być wykorzystywana do produkcji ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych (Gostomczyk, 2012, s. 939).
Zastosowanie biomasy jako odnawialnego źródła energii w energetyce jest procesem o charakterze innowacyjnym, nie tylko ze względów techniczno-technologicznych, ale zwłaszcza
z działania na rzecz zrównoważonego ekorozwoju (Roszkowski, 2012, s. 80; Ściążko,
Kubica, 2003, s. 327).
Oprócz stabilności dostępu, dodatkową zaletą energii z biomasy jest potencjalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i tym samym zmniejszenie tempa wzrostu temperatury
Ziemi (Roszkowski, 2012, s. 80). Biomasa jest oceniana jako paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ emitowany CO2 w wyniku jej spalania odpowiada
ilości wcześniej zaabsorbowanej przez rośliny z atmosfery (IEA, 2007).
Biomasa jako surowiec energetyczny jest mocno zróżnicowany pod względem cech fizyko-chemicznych, w tym stanu skupienia, objętości, zawartości wilgoci i wartości opałowej. W związku z tym wymaga właściwego doboru specjalistycznych operacji logistycznych, a także nakładów na uszlachetnianie jej właściwości (Gostomczyk, 2012, s. 939).
Dodatkowo, zastosowanie określonego rodzaju biomasy, wymusza wybór właściwych procesów konwersji.
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Przedsiębiorstwa podejmujące zadania związane z przekształcaniem biomasy w różne
rodzaje energii działają w otoczeniu wolnorynkowych mechanizmów. Misją współczesnej
działalności gospodarczej jest realizowanie dwóch głównych celów ogólnospołecznych, tj.:
całkowite zaspokojenie potrzeb rynkowych klienta oraz uzyskanie zysku umożliwiającego
rozwój przedsiębiorstwa i prowadzenie dalszej działalności gospodarczej (Ficoń, 2001, s.
86).
Współczesna polityka energetyczna Unii Europejskiej i Polski tworzy ramy dla rozwoju
energetyki opartej na biomasie. Niemniej jednak, ze względu na pewne czynniki ten sektor
energetyczny nie rozwija się w naszym kraju w oczekiwany sposób, to jest nie są realizowane założenia Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku w tym zakresie.
Wielość rodzajów biomasy, a także rozwój technologii konwersji jej w energię, wymaga
od przedsiębiorców poszukiwania wiedzy w tym zakresie. Źródła literaturowe dotyczące
zarządzania biomasą w uwarunkowaniach krajowych są mocno rozproszone. Dotyczy to
zwłaszcza kompleksowego podejścia do zagadnień zarządzania biomasą w krajowej gospodarce energetycznej i odpadowej.
Zarządzanie procesami przetwarzania biomasy i bioodpadów w kontekście regulacji
prawnych i jakości produktu finalnego jest złożonym i wieloaspektowym procesem. Skuteczność zarządzania tymi procesami determinuje wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa,
które są osiągane dzięki optymalizacji kosztów, skuteczności procesów, optymalnego doboru substratów i parametrów jakościowych biomasowych.
Powyższym zagadnieniom, w tym próbie identyfikacji głównych barier dla rozwoju
branży biomasowej w Polsce, poświęcono badania zawarte w niniejszej pracy. Ta kompleksowa ocena aktualnego poziomu zarządzania biomasą w gospodarce energetycznej i opadowej Polski ma stanowić pomoc w zakresie jakościowego podejścia do kwestii wytwarzania
energii z biomasy.
1.2. Sformułowanie problemu badawczego
Przedsiębiorstwa działające we współczesnym świecie stoją przed wieloma wyzwaniami. Funkcjonując w warunkach dynamicznej globalizacji, nasilającej się konkurencji,
muszą mierzyć się ze wzrostem cen surowców i materiałów, wymaganiami klientów, a także
niedoborem wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry kierowniczej (Sobolewski, Marcinkowski, 2017, s. 143).
Na logistyczną misję przedsiębiorstwa składają się: zaspokojenie potrzeb klienta, minimalizacja kosztów (w tym łącznych kosztów logistycznych), maksymalizacja zysków oraz
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rozwój przedsiębiorstwa (Ficoń, 2001, s. 87). Wynika z tego, że wymagane jest od organizacji zajmujących się przetwarzaniem biomasy w energię, aby posiadały one i tworzyły
sprawne systemy zarządzania łańcuchami dostaw i procesami logistycznymi w celu ograniczenia kosztów i zapewnienia jakości paliwa. Dotyczy to zwłaszcza organizacji systemu pozyskania i transportu biomasy od producenta do instalacji energetycznej (Gostomczyk, 2012,
s. 941). Analizując problem definicji logistyki w literaturze naukowej zauważa się fakt, że
można ją utożsamiać z pojęciem zarządzania logistycznego, czyli prowadzenie działalności
polegającej na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w dziedzinie przemieszczania
dóbr i osób (Fertsch, 2003, s. 31).
Zgodnie z Teorią Ograniczeń (TOC1) każde przedsiębiorstwo nie jest wolne od ograniczeń działalności gospodarczej, w tym ograniczeń wewnętrznych oraz zewnętrznych (Koliński, Tomkowiak, 2010, s. 19-20). W związku z tym wzrasta na znaczeniu identyfikacja
i analiza poszczególnych procesów logistycznych, w celu zachowania konkurencji rynkowej
organizacji (Frąś i in., 2015, s. 53).
Przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem biomasy na cele energetyczne powinno
wykazywać się efektywnością swoich procesów. Niemniej jednak pojęcie efektywności jest
dość trudne do jednoznacznego zdefiniowania i jest ono określane jako iloraz efektu użytkowego i nakładów poniesionych na jego uzyskanie (Lis, 1999, s. 33). Jednym z najważniejszych czynników oceny efektywności organizacji jest ocena wydajności procesów logistycznych. Analiza tego zakresu odnosi się do poziomu operacyjnego, a sposób jej określenia jest uzależniony od założonego poziomu szczegółowości przeprowadzonej analizy zasobowej w ujęciu efektywnościowym (Koliński, Golińska, 2011, s. 69).
Dzięki analizie poszczególnych procesów logistycznych w organizacji przetwarzającej
biomasę możliwe jest określenie modelu opisującego system zarządzania takiego przedsiębiorstwa. Tworzenie modelu ma na celu odwzorowanie, za pomocą przyjętych symboli, procesów zachodzących w danym obiekcie, tak aby móc je dokumentować lub analizować pod
określonym kątem (Grudzewski, Wilimowska, 2017, s. 15).
Klasyczna formuła modelowania logistycznego zarzadzania wskazuje na konieczność
uwzględnienia m.in.: specyfiki istniejącej organizacji i jej ograniczeń, charakterystyki zużycia, czy też potrzebę integracji obszaru zaopatrzenia i produkcji (Domański i in., 2018,
1

Akronim TOC oznacza The theory of constraints. Teoria ta wskazuje na bariery naturalnej tendencji do rozwoju każdej organizacji. Rozwój ten ograniczany jest zawsze przez najsłabszy punkt systemu. Metoda zarządzania TOC ma na celu osiąganie długotrwałych zysków poprzez odpowiednie zarządzanie istniejącymi w
firmie ograniczeniami tzw. wąskimi gardłami, które występują w systemach zarządzania i poszczególnych
procesach (w tym wytwarzania, dystrybucji, innych) (Goldratt, 2008, s. 32).
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s. 8). Wobec tego model zarządzania jest bardziej lub mniej uproszczoną reprezentacją realnego procesu, który w swej złożoności, sam w sobie, bez procedur jego idealizacji, może
być nie do ogarnięcia. W związku z czym, modelowanie jest streszczeniem analizowanego
obiektu oraz relacji występujących między jego elementami (Grudzewski, Wilimowska,
2017, s. 15).
Problemem badawczym zidentyfikowanym przez Autorkę w trakcie badań literaturowych oraz badań w instalacjach końcowych przetwarzających biomasę w energię jest określenie kryteriów wpływających na podejmowanie decyzji zarządczych w tych instalacjach,
a także ocena funkcjonowania tych instalacji na rynku krajowym.
W zakresie wytwarzania energii z biomasy stosowane są różne technologie, które mają
różne uwarunkowania prawne i techniczne, które wpływają na efektywność procesu przetwarzania biomasy. Dlatego w ramach przeprowadzonych badań Autorka zaproponowała
model zarządzania biomasą, który miałby uniwersalne zastosowanie dla każdego rodzaju
instalacji przewarzającej biomasę w energię.
W celu przedstawienia funkcjonowania gospodarki energetycznego zastosowania biomasy w warunkach krajowych i unijnych regulacji prawnych (gospodarki odpadowej i energetycznej) Autorka przyjęła następujące założenia:
•

biomasa i bioodpady są przedmiotem obrotu towarowego,

•

podaż i popyt biomasy oraz bioodpadów, a także sposób ich zagospodarowania, jest ściśle skorelowana z regulacjami prawnymi (unijnymi i krajowymi),

•

podaż i popyt biomasy jest skorelowana z systemem wsparcia w zakresie wytwarzania
energii z OZE,

•

zaliczenie substratów biomasowych do odpadów wpływa na sposób postępowania
z nimi, w tym w zakresie transportu, magazynowania, przetwarzania,

•

wybór technologii konwersji determinuje rodzaj i parametry jakościowe wejściowego
materiału biomasowego,

•

parametry jakościowe biomasy wpływają na wybór maszyn i urządzeń uczestniczących
w procesach logistycznych,

•

jakość biomasy ma wpływ na sprawność procesów konwersji i jakość produktu finalnego,

•

efektywność procesów logistycznych w zakresie biomasy zależy od rodzaju technologii
konwersji, zasobów przedsiębiorstwa, rodzaju i jakości biomasy.
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1.3. Cel realizacji pracy i hipotezy badawcze
Głównym celem pracy jest analiza funkcjonowania krajowego rynku biomasy, w tym
zarządzanie biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej, w warunkach krajowych
i unijnych regulacji prawnych, na przykładzie polskich instalacji końcowych.
Celami cząstkowymi pracy jest identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się rynku podaży biomasy, jej wykorzystania na cele energetyczne, a także określenie
kryteriów wyboru technologii konwersji i doboru technik logistycznych kształtujących system zarządzania biomasą w instalacjach końcowych.
Osiągnięcie celu głównego oraz celów cząstkowych wymagało zrealizowania zadań badawczych, w tym badań literaturowych, a także badań przeprowadzonych w instalacjach
końcowych przetwarzających biomasę oraz biodegradowalne odpady, w których wytwarzane są produkty finalne.
Wyniki przeprowadzonych badań, przy zastosowaniu metodyki myślenia sieciowego,
pozwoliły Autorce na zidentyfikowanie problemu badawczego w postaci następujących pytań badawczych:
1. Jakie i jak duże są zasoby biomasy w Polsce?
2. Jakie czynniki wpływają na dostępność biomasy ze źródeł krajowych?
3. Na jakim poziomie jest energetyczne wykorzystanie biomasy w Polsce?
4. Jakie rodzaje technologii konwersji są stosowane w Polsce?
5. Jakie czynniki wpływają na wybór technologii konwersji?
6. Jakie czynniki wpływają na rozwój energetyki opartej na biomasie w Polsce, w tym
z biodegradowalnych odpadów?
7. Jakie czynniki wpływają na wybór technik i modeli logistycznych w zakresie pozyskania, transportu i magazynowania biomasy?
8. Jakie czynniki determinują o jakości produktu finalnego z procesów konwersji?
9. Jakie czynniki wpływają na skuteczność i efektywność przetwarzania biomasy na cele
energetyczne?
Myślenie sieciowe jest metodą oceny problemu zarządzaniu w ujęciu całej skomplikowanej sieci zależności, odniesień i oddziaływań, w jakiej funkcjonuje dana organizacja lub
przedmiot badań. Metoda ta umożliwia spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia
i uzyskanie odpowiedniej definicji problemu, ujęcie i zbadanie za pomocą sieci wzajemnych
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oddziaływań poszczególnych elementów, interpretację i opracowanie modeli, sformułowanie pewnych reguł kształtowania i prowadzenia systemu, zwrócenie uwagi na proces zmian
i rozwoju, wyodrębnienie elementów i relacji, na które nie ma się wpływu, a także na lepsze
zbadanie i zrozumienie całości i części przedmiotu badań (Zimniewicz, 1999, s. 107).
W oparciu o przeprowadzone szczegółowe analizy stanu wiedzy i dorobku naukowego
w obszarze objętego zakresem badań, zidentyfikowana została luka badawcza dotycząca
braku kompleksowego ujęcia kwestii zarządzania biomasą w ujęciu gospodarki energetycznej oraz gospodarki odpadowej Polski. Dotyczy to głównie biomasy pochodzącej z krajowych zasobów (naturalnych oraz z przemysłu i gospodarki odpadowej). W odpowiedzi na
sformułowane pytania badawcze, celem głównym pracy jest analiza funkcjonowania krajowego rynku biomasy, w tym wskazanie kryteriów determinujących kształtowanie systemu
zarządzania biomasą w krajowej instalacji, a także opracowanie modelu zarządzania biomasą dla procesów konwersji.
Osiągnięcie celu głównego wymaga wykonania zadań badawczych, którym Autorka
pracy przypisała następujące cele szczegółowe:
•

analiza dostępności biomasy i odpadów biodegradowalnych z krajowych zasobów,

•

analiza regulacji prawnych obowiązujących w gospodarce energetycznej i odpadowej
w zakresie stosowania biomasy i bioodpadów w procesach konwersji,

•

analiza i ocena technologii konwersji biomasy wykorzystywanych w Polsce,

•

analiza wymagań jakościowych dla biomasy, w tym ich standaryzacja,

•

analiza procesów logistycznych w obszarze konwersji biomasy,

•

analiza i ocena efektywności procesów przetwarzania biomasy,

•

opracowanie modelu zarządzania biomasą i jego walidacja.
Badania literaturowe, doświadczenie zawodowe i współpraca z praktyką gospodarczą,

a także przeprowadzone badania w polskich instalacjach końcowych (przekształcających
biomasę i bioodpady w energię), pozwoliły na sformułowanie hipotez badawczych w celu
przedstawienia problemu badawczego w pracy:
Hipoteza 1: Analiza dostępności biomasy, w tym biodegradowalnych odpadów, z krajowych zasobów na cele energetyczne wskazuje na wysoką zależność jej podaży od krajowych
regulacji prawnych, a także aspektów ekonomicznych i społecznych.
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Hipoteza 2: Kompleksowe zarządzanie biomasą jest sumaryczną wypadkową decyzji
w zakresie doboru technologii konwersji, rodzaju biomasy, procesów logistycznych, parametrów jakościowych biomasy, a także wpływu procesów na środowisko.
Hipoteza 3: Parametry jakościowe biomasy determinują stosowanie określonych technologii konwersji, decydują także o jakości produktu finalnego, skuteczności i efektywności procesów.
Hipoteza 4: Analiza skuteczności i efektywności procesów przekształcania biomasy jest
wypadkową skuteczności i efektywności poszczególnych procesów.
1.4. Metodologia oraz struktura pracy
Metody i techniki badawcze w naukach o zarządzaniu mają na celu poznawanie reguł
i zasad rządzących organizacjami oraz zmianę tych organizacji na lepsze (Dźwigoł, 2015,
s. 101). Metodę badawczą można definiować jako świadomy i konsekwentny sposób postępowania czy działania badacze, które warunkują osiągnięcie zakładanego celu. Z kolei technika badawcza jest narzędziem, które służy do rozwiązywania pojawiających się problemów
(Dźwigoł, 2015, s. 101).
W zakresie opracowania zagadnienia, którego przedmiotem jest niniejsza praca badawcza, posłużono się metodologią ogólną oraz szczegółową (Apanowicz, 2002, s. 9-11).
Zdefiniowany problem badawczy, zgodnie z metodyką badań naukowych, należy rozwiązywać badaniami kompleksowymi oraz heurystycznymi (Apanowicz, 2002, s. 36-37). Problem
ten został sklasyfikowany jako problem praktyczny, którego rozwiązanie dotyczy określonych potrzeb w działalności społeczno-gospodarczej, a jego stopień ogólności i szczegółowości wynika z obiektywnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie nauki (Apanowicz, 2002, s.
43-45). W związku z powyższym, w zakresie sposobu rozwiązania problemu przedstawionego w pracy badawczej, zastosowano badania podstawowe (metody wynikające z myślenia
twórczego) oraz badania cząstkowe (uszczegółowiające) (Apanowicz, 2002, s. 43-45).
W prezentowanej pracy Autorka przyjęła następujące metody badawcze:
•

metoda analizy i krytyki literatury,

•

metoda analizy i konstrukcji logicznej,

•

metody jakościowe – metody myślenia kreatywnego, metody obserwacyjne,

•

metody ankietowe,

•

indywidualny wywiad bezpośredni,

•

metody statystyczne,
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•

studium przypadku, w ramach weryfikacji empirycznej modelu.
Prezentowana rozprawa składa się z siedmiu rozdziałów. Określonym celom i hipotezom

badawczym oraz przyjętym założeniom metodycznym pracy badawczej została przyporządkowana struktura logiczna pracy. W związku z tym, podział poszczególnych rozdziałów
i podrozdziałów został opracowany w celu wyjaśniania problematyki stosowania biomasy
na cele energetyczne w Polsce, w oparciu o badania literaturowe, jak również badania przeprowadzone w poszczególnych instalacjach końcowych zlokalizowanych w różnych częściach kraju.
W rozdziale pierwszym przedstawiono przesłanki wyboru tematyki pracy oraz założenia
badawcze, w tym cele i hipotezy badawcze, metodologię badań i dobór prób i uczestników
badań.
W rozdziale drugim pracy Autorka prezentuje znaczenie i istotę rozwoju odnawialnych
źródeł energii w Unii Europejskiej i Polsce. W szczególny sposób przedstawiony został obszar wykorzystania biomasy na cele energetyczne, w tym odpadów biodegradowalnych. Prezentowane analizy, oparte na europejskich i krajowych danych statystycznych, przedstawiają tendencje rozwoju energetyki opartej na biomasie i bioodpadach w poszczególnych
krajach, w tym w Polsce. Oprócz tego w rozdziale drugim przedstawiono także korzyści
wynikające z zastosowania biomasy w celach energetycznych.
W rozdziale trzecim pracy Autorka omówiła źródła pochodzenia krajowej biomasy,
w tym potencjał dostępności biomasy z krajowych zasobów oraz charakterystykę poszczególnych źródeł biomasy. Szczególna cześć tego rozdziału jest poświęcana wymaganiom
prawnym, zarówno unijnym jak i krajowym, które regulują obszar gospodarki odpadowej
i energetycznej. W rozdziale trzecim Autorka weryfikuje i prezentuje uzasadnienie
Hipotezy 1.
W czwartym rozdziale pracy zostały zaprezentowane technologie konwersji biomasy
stosowane w gospodarce odpadowej i energetycznej. Oprócz tego przedstawiono zagadnienia dotyczące uwarunkowań logistyki procesów pozyskania, przetwarzania, transportu i magazynowania biomasy i stosowane techniki. Oba te obszary tematyczne zostały rozszerzone
o czynniki wpływające na ich skuteczność i efektywność. W rozdziale zaprezentowano również problematykę wynikająca z oddziaływania na środowisko instalacji przekształcających
biomasę i bioodpady. Przedstawione kwestie miały na celu weryfikację Hipotezy 2, Hipotezy 3 i Hipotezy 4.
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W rozdziale piątym Autorka w sposób szczegółowy zaprezentowała kwestie parametrów
jakościowych biomasy, ich identyfikację, ich wpływ na jakość produktu finalnego, a także
metody uszlachetniania biomasy. Istotna część tego rozdziału poświęcona jest standaryzacji
wymagań jakościowych, w tym normatywnych wytycznych obowiązujących w zakresie
cech jakościowych biomasy. W odrębnym podrozdziale zostały zaprezentowane wymagania
jakościowe dotyczące dostarczanej biomasy ustanowione przez poszczególne zakłady energetyczne i ciepłownie. Jakość biomasy w sposób zasadniczy wpływa na skuteczności i efektywność procesów przetwarzania biomasy, wobec czego również w tym rozdziale Autorka
wskazuje na kwestie potwierdzające założenia Hipotezy 2, Hipotezy 3 i Hipotezy 4. Oznacza
to, że znaczący wpływ na dobór, skuteczność i efektywność procesów konwersji w energię,
w tym na jakość produktu finalnego, mają fizyko-chemiczna parametry biomasy.
W szóstym rozdziale pracy przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne dla modelu kompleksowego zarządzania biomasą, a także został zaprezentowany ten model oraz
model zarządzania biomasą w aspekcie produktu końcowego. W rozdziale tym zaprezentowano metody badawcze wykorzystane do walidacji modelu, w tym ocena ekspercka.
Model zarządzania biomasą, w wyniku przeprowadzonej walidacji, został oceniony pozytywnie. Wskazano również dalsze możliwe obszary badawcze w tym zakresie. Rozdział ten
zawiera kompleksowe potwierdzenie założeń Hipotezy 2, Hipotezy 3, Hipotezy 4.
W rozdziale siódmym przedstawiono wnioski i kierunki dalszych badań.
Prezentowana praca, zdaniem Autorki, wprowadza do dorobku nauk o zarządzaniu kompleksową analizą zagadnień związanych z zarządzaniem biomasą w gospodarce energetycznej i odpadowej Polski. Oprócz tego wprowadza uniwersalny model zarządzania biomasą
w instalacjach ją przetwarzających, który jest możliwy do zastosowania w praktyce. Stanowi
to kolejny etap w rozwoju wiedzy w tym obszarze, w odniesieniu do współczesnej literatury
przedmiotu, jak również dla dalszych badań naukowych w zakresie zarządzania procesami
konwersji biomasy w Polsce.
1.5. Dobór próby i uczestnicy badań
Zakresem badań zostały objęte instalacje sklasyfikowane pod jednym z kodów PKD:
•

35.11 – Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach (…) ze
źródeł odnawialnych;

•

37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

•

38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
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•

38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
Wybrane do badań instalacje końcowe zajmują się konwersją biomasy w ramach proce-

sów termicznego lub biologicznego przetwarzania, z całkowitym lub częściowym odzyskiem energii cieplnej, elektrycznej lub cieplnej i elektrycznej. Wyjątek stanowią kompostownie, w których w procesie tlenowego przetwarzania bioodpadów nie uzyskuje się substratów energetycznych, a produktem finalnym jest nawóz w postaci kompostu.
Populacja generalna ma rozkład N(m,σ) o wartości średniej m i skończonej wariancji σ2
(nieznanej). Wobec tego z populacji została pobrana próba n niezależnych obserwacji, dla
których przedział ufności dla średniej m populacji został uzyskany ze wzoru (Greń, 1974, s.
21-23):
𝑃 {𝑥̅ − 𝑢𝛼 ×∙

𝑠
√𝑛

< 𝑚 < 𝑥̅ + 𝑢𝛼 ∙

𝑠
√𝑛

}=1−𝛼

gdzie 𝑥̅ oznacza obliczoną z wyników x próby średnią arytmetyczną według wzoru (Greń,
1974, s. 23):
𝑟

𝑜
1
𝑥̅ = ∑ ⏞
𝑥𝑗 𝑛𝑗
𝑛
𝑗=1

natomiast s obliczono z próby według wzoru (Greń, 1974, s. 23):
𝑟

𝑜
1
⏞𝑗 − 𝑥̅ )2 𝑛𝑗
𝑠 = √ ∑(𝑥
𝑛
𝑗=1

𝑜

gdzie ⏞
𝑥𝑗 oznacza środek poszczególnego przedziału klasowego, a 𝑛𝑗 jego liczebność.
Dla grupy elementów >30 (duża liczba n) przedział ufności, przy odchyleniu standardowym
σ populacji generalnej, określa się wzorem (Greń, 1974, s. 41):

𝑃{

𝑠

𝑠
𝑢∝ < 𝜎 <
𝑢 } ≈ 1−∝
1+
1− ∝
√2𝑛
√2𝑛

gdzie uα jest wartością zmiennej normalnej standardowej U wyznaczonej dla ustalonego
1-α z tablic rozkładu N(0,1), by spełniona była relacja P{- uα <U< uα }=1-α .
Przy ustalonej wielkości próby n powiększanie długości przedziału ufności z reguły pociąga
za sobą zwiększanie poziomu ufności 1-α. Najczęściej wykorzystywane poziomy ufności to:
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0,90 , 0,95 , 0,99 , 0,999, a w zakresie prowadzonych badań przyjęto poziom ufności
1-α = 0,95 (dla współczynnika ufności α=0,05).
W związku z ryzykiem wystąpienia błędów w zakresie doboru próby, a także błędów wynikających z rzetelności danych podawanych w ankietach i wywiadach, został określony maksymalny błąd szacunkowy. W zakresie prowadzonych badań błędy mogą być przypadkowe
lub systematyczne.
Maksymalny błąd szacunkowy jest to połowa długości przedziału ufności, a jego wartość
zależy od współczynnik ufności oraz wielkości próby (im większa, tym lepiej) (Greń, 1974,
s. 46). Wobec tego, dla nieznanej wariancji σ2 i poziomie maksymalnego błędu szacunkowego nie przekraczającego liczby d, liczebność próby n oblicza się ze wzoru (Greń, 1974,
s. 46-48):
𝑢∝2
𝑛= 2
4𝑑
gdzie uα jest wartością zmiennej normalnej N(0,1) odczytaną z tablicy dla 1-α w taki sposób:
P{- uα <U< uα }=1-α , d – to maksymalny dopuszczalny błąd (z góry ustalony).
Przy założeniu, że współczynnik ufności 1-α=0,95 (tj, dla α=0,05) uzyskujemy z tablic rozkładu normalnego N(0,1) uα=1,96, a przyjmując maksymalny błąd wynoszący d=8% otrzymujemy wielkość próby na poziomie n:

n=

(1,96)2
4∙(0,08)2

=

3,8416
0,0256

= 150, 29 ≈ 150

Wobec tego wielkość minimalnej próby wziętej do badań została oszacowana na poziomie
150 instalacji końcowych i do takiej ilości podmiotów zostały przesłane ankiety badawcze.
Zwrotnie uzyskano 115 ankiet, wobec czego określony został faktyczny poziom maksymalnego błędu szacunkowego, który wynosi d:
𝑢∝2
(1,96)2
3,8316
𝑑=√
= √
=√
= 0,0912
4∙𝑛
4 ∙ 115
460
Maksymalny błąd estymacji dla nowej liczebności próby wyniósł około 9%. Jest to poziom
błędu, który został uznany za akceptowalny, wobec czego dalsza część badań została przeprowadzona na podstawie otrzymanych ankiet.
Uzasadnieniem dla takiej decyzji Autorki jest fakt, że błąd na poziomie do 10% w badaniach
nad zakresem krajowej energetyki jest dopuszczalny ze względu na niepełność danych prze22

kazywanych przez jednostki wytwórcze energii w celu uniknięcia ich identyfikacji. Funkcjonowanie zakładów energetycznych i ciepłowni stanowi o bezpieczeństwie energetycznym państwa, wobec czego wiele danych z zakresu działalności tego typu instalacji jest poufna.
W ramach prowadzonych w latach 2016-2019 badań uzyskano ankiety z 5 typów instalacji przetwarzających biomasę (instalacji dedykowanych, tj. przetwarzających wyłącznie
biomasę). W celu zaprezentowania wyników badań instalacje końcowe zostały zgrupowane
(Tab. 1) według stosowanej technologii konwersji:
•

termiczne procesy konwersji: zakłady energetyczne i ciepłownie,

•

biologiczne procesy konwersji: biogazownie i kompostownie,

a także wielkość instalacji (wielkość wytwarzanej energii w instalacji):
•

termiczne procesy konwersji: <50 MW i > 50 MW,

•

biologiczne procesy konwersji: <5 MW i > 5 MW.

Zaproponowany podział wynika z regulacji prawnych, które rozróżniają instalacje według
ich mocy wytwórczych i technologii konwersji.
Tabela 1. Ilość i rodzaje instalacji uczestniczących w badaniach
Zakłady energetyczne
i ciepłownie
> 50 MW

Zakłady energetyczne
i ciepłownie
< 50 MW

Biogazownie
> 5 MW

Biogazownie
< 5 MW

Kompostownie

Razem

5

45

11

39

15

115

4,3%

39,1%

9,6%

33,9%

13,0%

100%

Źródło: Opracowanie własne.

Badane instalacje zlokalizowane były na terenie całej Polski, przetwarzały biomasę w różnych procesach konwersji i o różnej mocy wytwórczej energii elektrycznej (Rys. 1).
Kompostownie < 5MW

100%

Biogazownie < 5MW 4%
Biogazownie > 5MW

73%

13%

23%

39%

48%

Zakłady energetyczne i ciepłownie < 50 MW

100%

Zakłady energetyczne i ciepłownie > 50 MW

100%

Kompostowanie

0%
20%
Biogazownia rolnicza

40%
60%
Biogazowania

80%
100%
Spalanie

Rys. 1. Rodzaje procesów konwersji w badanych instalacjach końcowych [%]
Źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na możliwość identyfikacji badanych obiektów nie zostało przedstawione terytorialne umiejscowienie analizowanych instalacji. Procesy konwersji w badanych instalacjach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski, nie różniły się istotnie w zakresie przebiegu tych procesów.
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2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W UJĘCIU LITERATUROWYM
2.1. Znaczenie i istota energii odnawialnej w gospodarce Unii Europejskiej i Polski
Energetyka światowa stoi obecnie przed koniecznością pogodzenia dwóch przeciwstawnych tendencji: rosnącego zapotrzebowania na energię oraz wyczerpywania się zasobów
ropy, gazu i węgla. Dodatkowym czynnikiem, który coraz mocniej wpływa na strukturę zużycia paliw pierwotnych są coraz ostrzejsze normy dotyczące ochrony środowiska (Frączek
i in., 2012, s. 202).
Większość zasobów na Ziemi jest fizycznie skończona oraz ograniczona jest zdolność
systemu przyrodniczego Ziemi do przyjmowania zanieczyszczeń, w związku z czym tworzone są polityczne decyzje stwarzające warunki do oszczędnego użytkowania paliw kopalnych oraz zmniejszenia netto emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Ściążko, Kubica, 2003,
s. 327).
Dodatkowo istotnym aspektem jest bezpieczeństwo energetyczne i niezależność od surowców energetycznych. Intensywny rozwój gospodarczy Unii Europejskiej (dalej „UE”)
powoduje wzrost zależności tego regionu od importu energii i paliw, w szczególności ropy
naftowej, także węgla kamiennego i brunatnego, a w ostatnim okresie także gazu. Rodzi to
obawy co do utrzymania stabilnej polityki energetycznej i gwarancji dostaw energii (Eurostat, 2019). Zależność ta dotyczy wszystkich paliw energetycznych.
W 2017 roku do UE węgiel kamienny był sprowadzany głównie z Rosji (38,9%),
z Kolumbii (22,2%), Stanów Zjednoczonych (16,9 %) i innych krajów (Eurostat, 2019).
Ropa naftowa także bała importowana do UE głównie z Rosji (30,3%), poza tym z Norwegii
(11,4%), Iraku (8,2%), Kazachstanu (7,4%), a także z Arabii Saudyjskiej (Eurostat, 2019).
Głównym dostawcą gazu ziemnego w 2017 roku była Rosja (38,7%), także Norwegia (25,3
%), Algieria i Katar (Eurostat, 2019). Import paliw do UE pokrywa ponad połowę zapotrzebowania tego regionu na energię. W 2017 roku wskaźnik zależności energetycznej wyniósł
55,1% (był najwyższy od 2010 r.) (Eurostat, 2019).
Monopolizacja dostaw paliw z jednego kraju jest coraz częściej postrzegane w UE jako
zagrożenie, dlatego wzrasta potrzeba dywersyfikacji zakupów nośników energii, a także poszukiwania alternatywnych dostaw energii, w tym rozwijanie własnych odnawialnych źródeł
energii (Eurostat, 2019).
Według szacunków techniczny potencjał energii odnawialnej w UE wynosi
40 000 PJ/rok, co odpowiada około 60% obecnego zużycia energii pierwotnej, podczas gdy
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potencjał ekonomiczny energii odnawialnej (tj. gospodarczo-konkurencyjna część potencjału technicznego) szacowany jest na 5 780 TWh/rok (Molo, 2016, s. 122).
Wśród alternatyw dla paliw kopalnych wymienia się między innymi biopaliwa ciekłe
w sektorze transportu (w tym metanol, etanol, biodiesel), biomasę na cele energetyczne,
energie wiatru i słońca, ciepła otoczenia, fal morskich i inne odnawialne źródła energii (dalej
„OZE”) (Latkowska i in., 2011, s. 222-223). Rozwój poszczególnych rodzajów OZE w krajach UE jest różny. Wynika to z różnego potencjału, to jest warunków klimatycznych, hydrologicznych i geologicznych poszczególnych państwach członkowskich (Molo, 2016, s.
122).
Naturalnymi ograniczeniami dla rozwoju OZE są głównie warunki klimatyczno-przyrodnicze, w tym zbyt krótki okres nasłonecznienia, słabe wiatry, brak złóż wód geotermalnych, inne. Ograniczeniami są również ustanowione terenowe formy ochrony przyrody
(w tym parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty, obszarów sieci Natura 2000, szlaki
migracji ptaków), na terenie których nie można rozwijać np.: energetyki wiatrowej (Kruk,
2012, s. 27).
Odnawialne źródła energii wykorzystywane są również w transporcie. W tym zakresie
wykorzystywane są m.in. biopaliwa, których zastosowanie przyczynia się do zwiększenia
bezpieczeństwa dostaw paliw płynnych, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, a także powoduje intensywny rozwój „energetyczny” rolnictwa (Latkowska i in., 2011, s. 222-223).
Ocena realizacji celu NCW (Narodowego Celu Wskaźnikowego) w zakresie wdrażania
i stosowania biopaliw w sektorze unijnego transportu wskazuje na wiele wymiernych korzyści z tego wypływających (Tab. 2) (Kupczyk, Ruciński, 2008, s. 860).
Tabela 2. Korzyści wynikające z realizacji przyjętego udziału biopaliw w transporcie UE
Rodzaj oszczędności

2008

2010

2020

Zmniejszenie zapotrzebowania na ropę naftową z tytułu wykorzystania biokomponentów [tys. ton]

1283,8

2469,4

5804,9

Zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu ropy naftowej
[mln zł.]

2382,9

4583,5

10774,5

Zmniejszenie emisji CO2 z tytułu wprowadzenia
biokomponentów [tys. ton]

1155,4

2222,4

5224,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Kupczyk, Ruciński, 2008, s. 860).
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Stosowaniu paliw kopanych w energetyce towarzyszą wysokie emisje gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, które są wskazywane jako główna przyczyna zmian
klimatycznych na Ziemi, w tym globalne ocieplenie (Ramowa Konwencja, 1996, s. 1-2).
Poszczególne paliwa stałe charakteryzują się inną zawartością dwutlenku węgla
w przeliczeniu na węgiel pierwiastkowy. Redukcja tych emisji jest możliwa dzięki zastosowaniu określonej technologii i źródła energii (w tym OZE). Każda z tych technologii charakteryzuje się innym współczynnikiem redukcji emisji dwutlenku węgla, jak również innym kosztem wytwarzania energii (Tab. 3) (Sims, 2003, s. 20; GUS, 2017, s. 10).
Tabela 3. Porównanie emisji ditlenku węgla i kosztów wytwarzania energii dla różnych technologii

Emisja węgla
(gC/kWh)

Zmniejszenie
emisji
(gC/kWh)

Ogólne koszty
wytwarzania
(centy/kWh)

Możliwość
redukcji C
2010 - 2020
(MtC/rok)

229

0

4,9

0

IGCC - węgiel
(zintegrowany cykl zgazowania)

190-198

31-40

3,6-6,0

49-140

CCGT - gaz
(turbina gazowa w cyklu kombinowanym)

103-122

107-126

4,9-6,9

38-240

Energia wodna

0

229

4,2-7,8

26-92

Energia słoneczna
(ognia fotowoltaiczne i cieplne baterie słoneczne)

0

229

8,7–40,0

2,5-28

Energia wiatru (dobre lokalizacje)

0

229

3,0–8,0

63-173

Bioenergia IGCC - odpady
drzewne
(zintegrowany cykl zgazowania)

0

229

2,8-7,6

14-90

Technologia

Węgiel - klasyczne spalanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sims, 2003, s. 20).

Stosowanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii przyczynia się do obniżenia emisji
gazów cieplarniach, nie są to jednak technologie wpływające na relatywne obniżenie kosz-
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tów wytwarzania energii (Sims, 2003, s. 20; Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 72). Wraz z rozwojem tych technologii spodziewane jest obniżenie kosztów instalacji i wytwarzania energii
z OZE (Tab. 4) (Dunnett, Shah, 2007, s. 3).
Tabela 4. Koszty produkcji I nakłady inwestycyjne przy wytwarzaniu energii elektrycznej
Koszt 1 kWh

Przewidywany trend kosztów

Węgiel

1-4

Stabilny

Gaz

2-5

Stabilny

Ropa

6-8

Niepewny

Woda

3-7

Stabilny

5-12

Stabilny

4-6

Spadek o 12-18% z każdym podwojeniem mocy zainstalowanej

6-10

Mały rynek

Słońce (PV)

20-50

Spadek o 20% z każdym podwojeniem
mocy zainstalowanej

Słońce
(kolektory słoneczne)

12-18

Czterokrotny spadek kosztów
względem lat 80-tych

Ropa naftowa

2-5

Niepewny

Gaz

2-8

Stabilny

1-6

Stabilny

2-25

Umiarkowany spadek w zależności od
popularności, materiałów, jakości

Geotermia

0,5-5

Nieznaczny spadek

Benzyna

25-35

Niepewny

25-50

Spadek w Brazylii (trzcina cukrowa),
stabilny w USA (zboże)

40-80

Powolny spadek dla rzepaku, stabilizacja dla odpadów (25 centów)

Rodzaj paliwa

Rodzaj energii

Biomasa
Wiatr
(farma na lądzie)
Wiatr
(farma na morzu)

Biomasa
Słońce

Etanol

Energa elektryczna
[centów/kWh]

Energia cieplna
[centów/kWh]

Paliwa transportowe
[centów/litr]

Biodiesel

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Dunnett, Shah, 2007, s. 3).

Światowy trend w zakresie ochrony klimatu zmusza poszczególne rejony świata do poszukiwania i rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz usprawniania technologii ich wytwarzania. Wynika to z faktu, że zasoby energii z OZE uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne (GUS, 2017, s. 10).
Odnawialne zasoby energii mogą być oceniane tylko poprzez pryzmat zaopatrzenia danego kraju w energię. W konsekwencji pojęcie odnawialnego zasobu energii jest pojęciem
czysto ekonomicznym, związanym z pełnioną przez nie funkcją. W związku z tym wielkość
OZE może wzrastać wraz ze zmianą modelu potrzeb energetycznych oraz z rosnącą wiedzą
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na temat ich konwersji w użyteczne nośniki energii i możliwościami technologicznymi (EU
BREC, 2007, s. 6).
Obecnie energia z OZE stanowi znaczący udział w unijnym miksie energetycznym. Jest
ona alternatywą dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii oraz
pozwala na stopniowe uniezależnianie UE od importu paliw z innych regionów świata. Jej
rozwój przyczynia się do wzmacniania europejskiej gospodarkę również poprzez tworzenie
miejsc pracy (Dyrektywa, 2009, s. 4). Wzrost zużycia energii z OZE zauważany jest także
w gospodarstwach domowych, choć dla Polski trend ten jest jeszcze mało widoczny
(Rys. 2) (GUS, 2017a, s. 70-73; Olsztyńska, 2019, s.100; GUS, 2018, s. 18).
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

37%
33%
24%
20%

18%
13%

15%14%
8%

8%
3%

0%
Gaz ziemny

Energia
elektryczna

Biomasa
stała

Lekki olej Ciepło z sieci Węgiel
opałowy
kamienny

Unia Europejska

3% 1%

2% 3%

Pozostałe
nośniki
energii

LPG

Polska

Rys. 2. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca UE i Polski
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2018).

W ostatnim czasie coraz bardziej popularnym jest rozwój energetyki prosumenckiej,
czyli produkcji energii z OZE na własne potrzeby. Trend ten jest widoczny w społeczeństwie
wielu krajów UE. Budowanie energetyki rozproszonej, w oparciu o źródła OZE, jest szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich, poprawę
efektywności przesyłu oraz redukcję zanieczyszczeń powietrza (Załuska i in., 2018, s. 5556).
Rozwój OZE w wielu regionach świata przyczynia się do ich rozwoju gospodarczego,
a także poprawy warunków środowiskowych. Ma również pewne niekorzystne skutki, do
których zalicza się przekształcanie terenów rolniczych i leśnych pod produkcję roślin energetycznych, oddziaływanie na środowisko poprzez hałas i zmiany krajobrazu w przypadku
farm wiatrowych (Kruk, 2012, s. 27). Niemniej jednak rozwój OZE jest pewnego rodzaju
pomostem, łączącym kwestie ekonomiczne, środowiskowe oraz energetyczne (Załuska i in.,
2018, s. 55-56).
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2.1.1. Tworzenie ram prawnych dla rozwoju OZE w Unii Europejskiej
Początek prac nad ramami prawnymi w zakresie energii z OZE w Unii Europejskiej sięga
lat 90-tych ubiegłego wieku. Komunikat Komisji z 22 kwietnia 1986 r. zawierał informacje
na temat identyfikacji źródeł energii odnawialnej, obecny stan techniki w tym zakresie, uwarunkowania gospodarcze, jak i prawne przeszkody (Molo, 2016, s. 124). W opublikowanej
w 1995 r. Białej Księdze zostały przedstawione podstawowe założenia kształtowania polityki energetycznej UE w powiązaniu z ochroną środowiska, w tym odchodzenie od paliw
kopalnych. Zostały one uzupełnione o pierwszy cel w zakresie OZE (tj.: zwiększenie udziału
OZE w zużyciu energii brutto o 12% do 2010 r.) w dokumencie Zielona Księga pt. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii z 1996 r. (Molo,
2016, s. 125). Kolejne dokumenty w zakresie rozwoju OZE w UE były dokumentami wyższej rangi i stanowiły je: Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, Dyrektywa 2003/30/WE z dnia 8 maja
2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Molo, 2016, s. 126).
Obecnie w UE obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej „dyrektywa RED”), która zwiera wytyczne dla rozwoju OZE w UE.
Dyrektywa RED wprowadziła wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych poprzez określenie obowiązkowych celów dla państw członkowskich, które odnoszą
się do celów przyjętych w ramach tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego do 2020 r. dla
obszaru UE i dotyczą (Dyrektywa 2009, s. 23):
•

udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do 2020 r.
– 20% (został on rozbity na cele cząstkowe przypisane do poszczególnych państw UE),

•

udział paliw ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu w UE do 2020 r. - 10%,

•

osiągniecie efektywności energetycznej do 2020 r. - 20% dla każdego kraju w UE.
W dyrektywie RED określono mechanizmy, które państwa członkowskie mogą stoso-

wać, aby osiągnąć wyznaczone cele, w tym systemy wsparcia, gwarancje pochodzenia,
a także prowadzić wspólne projekty oraz współpracować z państwami trzecim. Dyrektywa
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RED wprowadziła również kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw
(Molo, 2016, s. 126).
Komisja Europejska podnosi kwestie bezpieczeństwo dostaw energii. W tym zakresie
został wydany Komunikat z 10 listopada 2010 r. pt. Energia 2020. Strategia na rzecz
konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego. Zawiera on wytyczne w zakresie ustanowionego celu do 2050 r. dotyczącego: wprowadzenia bezpiecznego,
konkurencyjnego i niskoemisyjnego systemu energetycznego w UE, w tym efektywnego
korzystania z zasobów (Komunikat, 2011, s. 2).
Od 2011 r. prowadzone są prace w zakresie planu działań UE w obszarze energii z OZE
po 2020 r. z perspektywą do 2050 r. Jednym z założeń jest dekarbonizacja europejskiej energetyki, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80–95% względem poziomu
z 1990 r., a także dalszy wzrost udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto (do 55%
w 2050 r.) oraz dalsze działania na rzecz zwiększania efektywności energetycznej przy równoczesnym uwzględnianiu celu bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności (Komunikat,
2011, s. 2).
Zgodnie z obowiązującą dyrektywą RED każdy z krajów UE został zobowiązany do
odchodzenia od kopalnych surowców energetycznych na rzecz wytwarzania energii z OZE.
Poszczególne państwa, w zależności od możliwości każdego regionu oraz dotychczasowego
rozwoju OZE, zostały zobligowane do realizacji indywidualnych celów w zakresie produkcji energii z OZE do 2020 r. (w odniesieniu do poziomu rozwoju OZE z 2005 r.) (Rys. 3)
(Dyrektywa, 2009, s. 46; Olsztyńska, 2019, s. 99).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Dyrektywa, 2009).
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Cel określany udziałem energii z OZE definiuje się jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto z OZE oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich
źródeł, wyrażony w procentach (Ustawa, 2015, s. 16).
Końcowe zużycie energii brutto oznacza towary energetyczne dostarczane do celów
energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła
podczas dystrybucji i przesyłania (Dyrektywa, 2009, s. 27). Końcowe zużycie energii brutto
określa się również jako sumę wszystkich nośników energii dostarczonych do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi
usługowemu, w tym sektorowi świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze (Ustawa, 2015, s. 16):
•

zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie
energii elektrycznej i ciepła,

•

stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania i dystrybucji.
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia

2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej „dyrektywa RED II”) od 2021 roku zaczną obowiązywać nowe cele w zakresie rozwoju OZE w
UE. Według nowych wytycznych cel energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto dla
UE do 2030 r. wynosi 32%, cel udziału energii z OZE w transporcie do 2030 r. to 14%,
prócz tego wymagane będzie także zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie (co roku o 1,3% lub 1,1%) względem rocznej średniej wyliczonej dla okresów 2021–
2025 i 2026–2030 (Dyrektywa, 2018, s. 122).
W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyjęła Plan działań na rzecz wdrożenia
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym2 (dalej „Plan GOZ”). Podsumowuje on dotychczasowe
prace i wyznacza obszary priorytetowe do podjęcia działań w zakresie problematyki: odpadów żywności, surowców krytycznych, tworzyw sztucznych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz biomasy i bioproduktów (Polityka, 2019, s. 35). Implementacja Planu GOZ
nakłada na poszczególne kraje UE obowiązek w zakresie tworzenia regulacji i wdrażania
działań w zakresie redukcji ilości odpadów oraz implementacji założeń Gospodarki o

2

Implementation of the Circular Economy Action Plan
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Obiegu Zamkniętym. Dotyczy to również biomasy, w tym tzw. kaskadowego wykorzystania
zasobów biomasy, takich jak drewno i produkty rolne (Olsztyńska, 2018b, s. 43). W powyższym zakresie zostały opracowane dla Polski nasypujące dokumenty:
•

Mapa Drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (ostatni projekt z 24.09.2019),

•

Polityka Surowcowa Państwa (ostatni projekt z marca 2019 r.).

2.1.2. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej
Udział poszczególnych rodzajów energii w strukturze produkcji energii pierwotnej
w UE w 2017 roku był następujący: energia jądrowa (28,7%), energia z OZE (27,9%), energia z paliw stałych (17,5%), energia z gazu (14,2%), energia z ropy naftowej (9,8%) (Eurostat, 2019).
Kształtowanie miksu energetycznego poszczególnych krajów UE jest różny i zależy od
rodzimych zasobów naturalnych oraz historii gospodarczej tych państw (Rys. 4).
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Rys. 4. Udział paliw w produkcji energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej w 2017 r. [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).

Pierwotna produkcja energii jest to każde wydobycie produktów energetycznych w przydatnej formie ze źródeł naturalnych i dotyczy to wykorzystywania naturalnych źródeł (np.
w kopalniach węgla kamiennego, ropy naftowej, elektrowni wodnych, innych) do wytwarzania energii oraz biopaliw. Produkcją pierwotną nie jest przetwarzanie energii z jednej
postaci w drugą (np. wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w elektrociepłowniach,
gdzie spalane są źródła energii pierwotnej) lub produkcja koksu w koksowniach (Eurostat,
2019).
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Produkcja energii pierwotnej z OZE w UE 2017 roku wzrosła o 64 % względem poziomu
z 2007 roku, a jej średnioroczny przyrost wyniósł około 5,1% (Eurostat, 2019).
Tempo rozwoju energii OZE jest różne w poszczególnych krajach UE i w 2017 roku
największy udział OZE w pierwotnej produkcji energii miały: Niemcy - 19%, Włochy –
12%, Francja -11%, Szwecja – 9%, Hiszpania – 8%, Zjednoczone Królestwo – 7%,
Finlandia – 5%, Austria – 4%, Polska – 4%, Rumunia – 3% (Eurostat, 2019). Z kolei największy wzrost tego udziału względem 2010 roku osiągnęły: Malta – wzrost o 127%,
Zjednoczone Królestwo – o 56%, Irlandia – o 34%, Estonia – o 32%, Luksemburg – o 27%,
Dania – o 24%, Litwa- o 22%, Grecja – o 20%, Holandia – o 20%, Niemcy – o 18%,
Cypr – 16%. Dla Polski wskaźnik ten wyniósł 4% względem 2010 r. (Eurostat, 2019).
Realizacja unijnego celu udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto
w 2017 roku wyniosła 17,5% (Eurostat, 2019). Najwyższy poziom w tym zakresie
w 2017 roku osiągnęły państwa: Szwecja (54,5%), Finlandia (41,0%), Łotwa (39,0%), Dania
(35,8%), Austria (32,6%), a najniższy: Luksemburg (6,4%), Holandia (6,6%), Malta (7,2%),
Cypr (9,9%), Zjednoczone Królestwo (10,2%) (Eurostat, 2019).
Ustanowione cele udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2017 roku
osiągnęły: Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry,
Finlandia, Szwecja. Państwami, które są blisko realizacji tego celu są: Łotwa (1%), Austria
(1%), Polska (4,1 %), Belgia (3,9 %), Wielka Brytania (4,8 %), Luksemburg (4,6 %), Irlandia (5,3%), Francja (6,7 %), Holandia (7,4 %) (Rys. 5) (Eurostat, 2019).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).
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Poszczególne technologie OZE rozwijają się w UE w różnym tempie. Największy przyrost zainstalowanej mocy OZE w latach 2014-2017 był w zakresie technologii: ciepła otoczenia (pompy ciepła) – wzrost o 166% i energii z wiatru – wzrost o 43%. Dla pozostałych
technologii OZE wzrost ten wyniósł odpowiednio: energia z biogazu – 27%, energia słonecznej – 20%, energia z geotermii – 11%, energia z biomasy – 9%, energia z pływów, fal
i oceanów – 9%, energii z biodegradowalnych odpadów – 8% (Eurostat, 2019).
Ilościowo pierwotna produkcja energii z OZE, w latach 2014-2017, najbardziej wzrosła
w zakresie energii z wiatru (wzrost o około 9,4 Mtoe), biomasy (wzrost o około 8,0 Mtoe),
ciepła z otoczenia (wzrost o około 6,9 Mtoe), biogazu (wzrost o około 4,1 Mtoe), słońca
(wzrost o około 2,4 Mtoe), i odpadów (wzrost o około 0,8 Mtoe) (Rys. 6) (Eurostat, 2019).
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Rys. 6. Pierwotna produkcja energii ze źródeł odnawialnych UE w latach 1990-2017 [Mtoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).

W 2017 roku najwięcej energii pierwotnej z OZE zostało wytworzone w UE z drewna
i biopaliw stałych (42 %), w dalszej kolejności z wiatru (13,8%), wody (11,4%),
biogazu (7,4%), biopaliw płynnych (6,7%), energii słonecznej (6,4%), ciepła otoczenia
(5,0%), z biodegradowalnych odpadów (4,4%), energii geotermalnej (3,0%) i w niewielkim
udziale z pływów, fal i oceanów. W 2017 roku, na skutek suszy, spadła w UE ilość energii
wytwarzanej z wody o 20%, a także z biopłynów o 9% względem 2016 roku (Eurostat,
2019).
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2.1.3 Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, również nasz kraj został zobowiązany do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Rozwój OZE jest bardzo ważny także dla
Polski ze względu na możliwość zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawę warunków środowiskowych i czystości powietrza, rozwój społeczności lokalnych
oraz likwidację ubóstwa energetycznego poszczególnych regionów. Ramy rozwoju energetyki Polski zostały określone w dokumencie rządowym pt. „Polityka energetyczna Polski do
2030 roku” (dalej „Polityka”), który został przyjęty przez Radę Ministrów w 2009 roku
(Biega, 2012, s. 22; Olsztyńska, 2019, s. 100).
Polityka wyznacza strategiczne kierunki rozwoju krajowej energetyki (Polityka 2009,
s. 4-5; Olsztyńska, 2019, s. 100):
•

poprawę efektywności energetycznej,

•

wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

•

dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

•

rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

•

rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

•

ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Poszczególne kierunki są ze sobą powiązane i wzajemnie zależne, ponieważ wszystkie

te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (Polityka, 2009, s. 5).
W celu realizacji strategicznych kierunków w Polityce zostały zdefiniowane szczegółowe narzędzia. Obejmują one regulacje prawne, wytyczne Urzędu Regulacji Energetyki,
systemowe mechanizmy wsparcia, w tym udzielanie wsparcia ze środków publicznych oraz
funduszy europejskich, inne (Polityka, 2009, s. 5).
Zgodnie z Polityką, do 2030 roku przewidywany jest wzrost finalnego zużycia energii
elektrycznej w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza obszaru przemysłu (26%), transportu (64%)
i usług (90% względem poziomu z 2006 r.) (Prognoza, 2009, s.11; Olsztyńska, 2019, s. 101).
Wzrost zużycia energii wiąże się ze wzrostem zużycia poszczególnych nośników energii. Dlatego do 2030 roku przewidywany się wzrost zużycia następujących rodzajów paliw:
węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy i produktów naftowych, gazu ziemnego, a także
OZE i paliwa jądrowego (Rys. 7) (Prognoza, 2009, s. 11).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Prognoza, 2009).

Polska branża energetyczna charakteryzuje się obecnie jednym z wyższych udziałów
paliw kopalnych w krajowym miksie energetycznych spośród państw UE. Węgiel kamienny
oraz brunatny są podstawowym paliwem zużywanym w Polsce w zakresie produkcji energii
elektrycznej i cieplnej. Wynika to z krajowych zasobów węgla, które pełnią rolę stabilizatora
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inne surowce energetyczne są w dużej mierze importowane do Polski, tj. gaz w ponad 70% i ropa naftowa w ponad 95% (Polityka, 2009, s. 9;
Olsztyńska, 2019, s. 100). Polityka zakłada jednak rozwój energetyki opartej na OZE,
w tym z wykorzystaniem lokalnych zasobów takich jak biomasa (Prognoza, 2009, s. 12).
Polityka zawiera strategię rozwoju energetyki opartej na OZE w poszczególnych sektorach gospodarki, w tym w: wytwarzaniu energii elektrycznej, wytwarzaniu ciepła, transporcie (Rys. 8 i Rys. 9) (Prognoza, 2009, s. 12; Olsztyńska, 2019, s. 102-103).
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Rys. 9. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE dla ciepłownictwa [Ktoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Prognoza, 2009)

W Polsce największy rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej z OZE przewidywany jest w zakresie (Prognoza 2009, s. 12; Olsztyńska, 2019, s. 102-103):
•

do 2020 r.: wiatru (44%), biomasy (33%), biogazu (13%), wody (10%), słońca (fotowoltaika) (0,004%),

•

do 2030 r.: wiatru (45%), biomasy (29%), biogazu (17%), wody (8%), słońca (fotowoltaika) (0,062%).
W zakresie ciepłownictwa największy rozwój technologii wytwarzania energii z OZE

przewidywany jest dla (Prognoza 2009, s. 12):
•

do 2020 r.: biomasy (86%), biogazu (8%), geotermii (4%), słońca (2%),

•

do 2030 r.: biomasy (83%), biogazu (11%), geotermii (5%), słońca (2%).
Realizacja założeń Polityki nie we wszystkich obszarach jest zgodna z przyjętą strategią.

Wynika to między innymi z kosztów nowych technologii, wolnego tempa prac legislacyjnych, ograniczonych krajowych działań badawczo-rozwojowych w obszarze zastępowania
konwencjonalnych nośników energii odnawialnymi źródłami (Roszkowski, 2013, s. 100).
Na przestrzeni ostatnich 15 lat moc zainstalowana w Polsce, stanowiąca Krajowy System
Energetyczny, wzrosła w latach 2015-2018 o 14% (Rys. 10) (PSE, 2018; Olsztyńska, 2019,
s. 103-104). Rozmieszczenie jednostek wytwarzających energię nie jest równomierne na obszarze kraju. Ich największe skupienie zlokalizowane jest na terenie Województwa Śląskiego. Prowadzony obecnie proces modernizacji i transformacji polskiej branży energetycznej wiąże się z poprawą ich efektywności oraz w pewnym zakresie zmianą nośnika energii, tj. zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.
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Rys. 10. Moc zainstalowana w Krajowym Systemie Energetycznym [MW]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (PSE, 2018).

W 2017 roku wytwarzanie energii elektrycznej z OZE stanowiła w Polsce zaledwie
14,1% (24,0 TWh) (Rys. 11) (Forum-energii.eu, 2018, s. 13; Olsztyńska, 2019, s. 104).
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Rys. 11. Udział poszczególnych paliw w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2017 r. [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Forum-energii.eu, 2018).

Analiza poziomu produkcji energii elektrycznej w polskich elektrowniach w latach
2016-2017 wskazuje na spadek produkcji energii w jednostkach dedykowanych z węgla kamiennego (o 509 GWh) i biomasy (o 1109 GWh). Spadek odnotowano również w jednostkach współspalania biomasy z węglem (o 550 GWh). Wzrost wytwarzania energii elektrycznej nastąpił w tym okresie w zakresie energii z: wiatru (wzrost o 2317 GWh), gazu ziemnego
(wzrost o 1589 GWh), węgla brunatnego (wzrost o 1199 GWh), wody (wzrost o 432 GWh),
biogazu (wzrost o 76 GWh), fotowoltaiki (wzrost o 37 GWh) (Forum-energii.eu, 2018,
s. 14).
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Według danych publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki moc zainstalowana
w Polsce w zakresie OZE na koniec pierwszego kwartału 2019 roku wyniosła 8 717,72 MW.
Dane te dotyczą instalacji, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej,
wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji), a także wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rejestr wytwórców biogazu rolniczego). Dotyczy to również mikroinstalacji,
które wnioskują o wydanie świadectw pochodzenia (URE, 2019; Olsztyńska, 2019, s. 105).
Zainstalowana moc OZE w Polsce obejmuje następujące źródła energii: wiatr (67%), biomasa (17%), woda (11%), biogaz (3%), słońce (2%) (Rys. 12).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (URE, 2019).

W krajowym ciepłownictwie przeważają małe instalacje do 50 MW (58,1% w 2016 r.,
53,8% w 2017 r.) (URE, 2018). Zaledwie 30% koncesjonowanych wytwórców ciepła wytwarza energie cieplną w kogeneracji. Ilość takiego ciepła w 2017 r. wyniosła około 61%
(URE, 2018; Olsztyńska, 2019, s. 108-109). Udział energii z OZE w krajowym ciepłownictwie w 2017 r. wyniosła zaledwie 7,6% (Rys. 13).
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Rys. 13. Udział poszczególnych paliw w produkcji ciepła w Polsce w 2017 r. [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (URE 2018).
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W obecnym czasie wiele obiektów ciepłowniczych wymaga modernizacji w celu spełnienia wymagań emisyjnych określonych w dyrektywie 2015/2193 z 25 listopada 2015 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP) oraz dyrektywie 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych1 (IED) (Olsztyńska, 2019a, s. 25-27). Obie dyrektywy
zostały zaimplementowane do polskiego ustawodawstwa. W najbliższych latach można spodziewać się wzrostu poziomu produkcji ciepła z biomasy, co będzie wynikało z obecnie
prowadzanych modernizacji lokalnych ciepłowni (Olsztyńska, 2019a, s. 25-27; Olsztyńska,
2019, s. 116).
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2.2. Rodzaje odnawialnych źródeł energii
Dyrektywa RED definiuje energię z OZE jako energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną
z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz) (Dyrektywa, 2009, s. 27).
Ze względu na źródło pierwotnej energii wyróżnia się odnawialne źródła energii na pochodzące od: Słońca, Ziemi, Księżyca (Lewandowski, 2012, s. 68) (Tab. 5).
Tabela 5. Podział odnawialnych źródeł energii ze względu na źródło pierwotnej energii
Pierwotne źródło energii
Woda

Naturalne procesy
przemiany materii

Techniczne procesy
przemiany materii

Forma uzyskanej
energii

Parowanie, topnienie
lodu i śniegu, opady

Elektrownie wodne

Energia elektryczna

Ruch atmosfery

Elektrownie wiatrowe

Energia cieplna
i elektryczna

Energia fal

Elektrownie falowe

Energia elektryczna

Prądy oceaniczne

Elektrownie wykorzystujące prądy oceaniczne

Energia elektryczna

Elektrownie wykorzystujące prądy oceaniczne

Energia elektryczna

Pompy ciepła

Energia cieplna

Kolektory i cieplne elektrownie słoneczne

Energia cieplna

Fotoogniwa i elektrownie
słoneczne

Energia elektryczna

Fotoliza

Paliwa

Ogrzewanie i elektrownie
cieplne

Energia cieplna
i elektryczna

Urządzenia przetwarzające

Paliwa

Wiatr

Słońce
Promieniowanie
słoneczne

Nagrzewanie
powierzchni Ziemi
i atmosfery

Pompy słoneczne

Biomasa

Produkcja biomasy

Ziemia

Rozpad
izotopów

Źródła geotermalne

Ogrzewanie i elektrownie
geotermalne

Energia cieplna
i elektryczna

Księżyc

Grawitacja

Pływy wód

Elektrownie pływowe

Energia cieplna
i elektryczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Lewandowski, 2012, s. 68).
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Hydroenergia
Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest określana przez wielkość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych. W Polsce do hydroenergetyki zaliczane są
wszystkie elektrownie wodne, wykorzystujące przepływy naturalne rzek (elektrownie przepływowe i zbiornikowe), niezależnie od sposobu uzyskania spadu (przyzaporowe, derywacyjne), wielkości spadu i mocy. Nie należą do OZE elektrownie szczytowo-pompowe,
a także częściowo elektrownie przepływowe z członem pompowym (Wiatkowski, RosikDulewska, 2012, s. 315; GUS, 2017, s. 15).
Obecnie na świecie wykorzystuje się około 23% potencjału hydroenergetycznego,
a w Polsce zaledwie około 11% (około 23000 – 25000 GWh/rok) (Pabis i in., 2015, s . 272;
Kruk, 2012, s. 26). Energia potencjalna strumienia wody zależy od wysokości spadku wody,
a także ilości opadów na danym terenie. W zależności od wielkości przepływu wody oraz
spadu stosowane są innego rodzaju koła (przedsiębierne, śródsiębierne, nasiębierne), które
zamieniają energię wody w energię mechaniczną, a następnie elektryczną w silniku opartym
na kole wodnym. Współczesne technologie wykorzystują turbiny wodne do produkcji energii z wody (turbiny akcyjne lub reakcyjne), w których w przewodzie rurowym jest zainstalowany wirnik turbiny, przez który przepływała woda. O zastosowaniu turbiny o określonej
szybkobieżności oraz wirnika decyduje spadek wody cieku. W skład elektrowni wodnych
wchodzą różne urządzenia hydrotechniczne i budowle piętrzące (jazy, zapory) mające na
celu wytworzenie spadku wody i skierowanie jej do kanału piętrzącego lub zbiornika (Pabis
i in., 2015, s. 275-280).
Geotermia
Energia geotermalna jest to ciepło pozyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody
lub pary wodnej. Energia geotermalna jest użytkowana bezpośrednio jako ciepło grzewcze
dla potrzeb komunalnych oraz w procesach produkcyjnych w rolnictwie, a także do wytwarzania energii elektrycznej (przez wykorzystanie pary suchej lub solanki o wysokiej entalpii)
(GUS, 2017, s. 16; Niedziółka, 2011, s. 77).
Energia cieplna nagromadzona jest we wnętrzu ziemi, zakumulowana w gruntach porowatych oraz przestrzeniach skał w postaci wody i pary wody (Pabis i in., 2015, s. 283; Niedziółka, 2011, s. 77). Złoża geotermalne usytuowane są pod skałami nieprzepuszczalnymi.
W wyniku wymiany ciepła na zasadzie przewodnictwa i konwekcji swobodnej, ciepło z jądra ziemi mającego temperaturę około 5000ºC przemieszcza się w jej górne warstwy, tworząc złoża energii geotermalnej. Wzrost temperatury w głębi ziemi zależy od warunków
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geologicznych, sposobu ułożenia skał, zawartości wody w skałach i przewodnictwa cieplnego skał, jak również od sąsiedztwa wulkanów oraz procesów rozpadu pierwiastków radioaktywnych. Przyrost temperatury o 1 K przypadający na głębokość mierzoną w metrach,
nazywa się gradientem geotermicznym i dla Europy wynosi on 33 m (Pabis i in., 2015,
s. 283).
Wykorzystanie wód geotermalnych uzależnione jest od właściwości hydrogeologicznych zbiornika geotermalnego. Systemy hydrotermalne mają postać naturalną (gorąca woda
lub para wodna) lub sztuczną (suche gorące skały) (Pabis i in., 2015, s. 283-284). Ze względu
na temperaturę złoża geotermalnego wyróżnia się złoża: zimne (do 20 º C), ciepłe niskotemperaturowe (20–30º C), gorące lub średniotemperaturowe (35–80º C), bardzo gorące lub wysoko temperaturowe (100–130º C) (Pabis i in., 2015, s. 283-284; Niedziółka, 2011, s. 77).
Wody geotermalne występują w Polsce na obszarze około 2511 km2. Ich pojemność wynosi 668 km3 wody o temperaturze 25–150º C, a energia cieplna zawarta na terenach Polski
w wodach geotermalnych odpowiada 34724 mld t.p.u. (ton paliwa umownego) (Pabis i in.,
2015, s. 284). Wykorzystanie geotermii jako źródło energii powinno być zwiększane (mimo
problemów związanych z ich zasoleniem), ponieważ stanowią stabilne źródło energii, które
nie powoduje efektu cieplarnianego (Kruk, 2012, s. 26).
Energia promieni słonecznych
Ilość energii promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi zależy od
szerokości geograficznej, pory roku, pory dnia, zachmurzenia nieba oraz zanieczyszczenia
atmosfery i środowiska (Pabis i in., 2015, s. 15; Kuziemska i in., 2015, s. 94-96).
Słońce emituje energię w postaci ciepła, której strumień wynosi 3,86 x 1026 W. Część
tego strumienia ciepła (około l,9 x 1017 W) dociera do powierzchni kuli ziemskiej. Odpowiada to gęstości strumienia ciepła 1350 W/m2 (Pabis i in., 2015, s. 15).
Promieniowanie słoneczne składa się z promieniowania bezpośredniego (przy bezchmurnej pogodzie), rozproszonego (wzrasta ze wzrostem zachmurzenia) oraz odbitego. Na
skutek zjawisk pochłaniania i rozpraszania promieniowania słonecznego w atmosferze do
powierzchni Ziemi dociera promieniowanie o zmniejszonym natężeniu (Niedek, 2011, 72;
Pabis i in., 2015, s. 15).
W Polsce, która jest położna w strefie klimatu umiarkowanego, ilość energii docierającej
na 1 m2 powierzchni ziemi wynosi 930–1163 kWh/m2 rocznie. Liczba godzin rocznego nasłonecznienia w Polsce waha się od 1726 h na północy (Suwałki) do 1467 h na południu
(Zakopane), średnio wynosi 1600 h rocznie (Pabis i in., 2015, s. 15; Niedek, 2011, 75-76).
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Energia promieniowania słonecznego może być przetwarzana na ciepło lub na energię
elektryczną poprzez zastosowanie (GUS, 2017, s. 16):
•

płaskich, tubowo-próżniowych i innego typu kolektorów słonecznych (cieczowych lub
powietrznych) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania pomieszczeń,
w procesach suszarniczych, w procesach chemicznych,

•

ogniw fotowoltaicznych do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej,

•

termicznych elektrowni słonecznych.
W klimacie umiarkowanym jest nierównomierna podaż energii promieniowania słonecz-

nego w ciągu roku i w okresie doby, a także występują zanieczyszczenia powietrza w regionach uprzemysłowionych, co obniża możliwość wykorzystania tego źródła energii (Pabis
i in., 2015, s. 15; Niedek, 2011, 75-76).
Energia wiatru
Energia wiatru jest to energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do produkcji energii
elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Potencjał elektrowni wiatrowych jest określany
przez możliwości generowania przez nie energii elektrycznej (GUS, 2017, s. 16).
Ruchy mas powietrza w atmosferze wywołane są jego nierównomiernym ogrzewaniem
przez energię słoneczną. Ogrzewanie powietrza powoduje zmianę jego ciśnienia, a powstała
różnica ciśnień powoduje jego przemieszczanie. Ocenia się, że około 12% energii docierającej ze Słońca na Ziemię jest zamieniane w energię kinetyczną mas powietrza. Całkowitą
energię powodującą ruch mas powietrza, którą dostarcza na Ziemie promieniowanie słoneczne, szacuje się na około 9,6 x 1022 J/rocznie, czyli około 2,7 x 1016 kWh/rocznie. Niestety zaledwie 25% tej mocy przypada na warstwę atmosfery w bezpośredniej bliskości
Ziemi (Pabis i in., 2015, s. 144-147). Możliwa do praktycznego wykorzystania warstwa atmosfery sięga do 100 m ponad powierzchnię ziemi, a energia wiatru nie jest równomiernie
rozłożona, co wynika z ruchu obrotowego Ziemi, promieniowania słonecznego i jego pochłaniania przez podłoże (Pabis i in., 2015, s. 147).
Podstawowymi parametrami chrakteryzującymi wiatr są: prędkość, droga i czas w jakim
poruszają się masy powietrza, prędkość chwilowa i średnia okresowa. Mają one wpływ na
optymalne lokalizowanie rotora siłowni wiatrowej, a także na wysokość masztu turbiny wiatrowej (Pabis i in., 2015, s. 147-148). Optymalny czas pracy turbiny wynosi co najmniej
2 tys. godzin/rok przy minimalnej prędkości wiatru około 6 m/s (przy najnowszych turbinach
nawet 5 m/s) (Niedek, 2011, s. 64-65).
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Aktualny rozwój techniki wiatrowej na świecie odbywa się w dwóch kierunkach
(Wiśniewski i in., 2012, s. 4-5):
•

lądowa energetyka wiatrowa: wielkoskalowa energetyka wiatrowa (farmy wiatrowe złożone z kilku - kilkudziesięciu turbin wiatrowych o mocy powyżej 1 MW), energia wiatrowa średniej skali (pojedyncze turbiny o mocy 200-600 KW), mała rozproszona energetyka wiatrowa (pojedyncze turbiny o mocy do 100 KW),

•

morska energetyka wiatrowa: farmy zlokalizowane na otwartych wodach morskich
związane z dnem morskim (w przyszłości możliwe również pływające).
W Unii Europejskiej najlepsze warunki wietrzne dla farm wiatrowych mają państwa wy-

spiarskie: Wielka Brytania i Irlandia. Do państw o bardzo dobrych warunkach wietrznych
zalicza się państwa o dogodnych liniach brzegowych: Belgia, Holandia, Francja, Niemcy,
kraje skandynawskie. Korzystne warunki wietrzne posiadają kraje północno-środkowej Europy, w tym Polska (Gielnik, Rosicki, 2013, s. 192).
W zakresie rozwoju energetyki wiatrowej zwraca się uwagę na potencjalne niekorzystny
jej wpływ na człowieka, zagrożenie dla ptactwa wędrownego, hałas i degradację krajobrazu
(Kruk, 2012, s. 26).
Energia pływów morskich
Elektrownie pływów morskich wytwarzają prąd elektryczny za pomocą specjalistycznych urządzeń wykorzystujących przypływy i odpływy morza. Im pływy są większe, tym
większa jest ilość produkowanej energii. Elektrownie pływowe buduje się w miejscach,
w których poziom morza znacznie się zmienia. Elektrownie tego typu najczęściej lokalizuje
się w ujściu rzek do morza, w tym w wąskich ujściach rzek, cieśninach i zatokach, gdzie
zmiana poziomu wody jest największa. Woda spadająca na turbinę, która jest wyposażona
w specjalne łopaty ustawione pod odpowiednim kątem, wprawia w ruch turbinę, która przekazuje swoją energię prądnicy, wytwarzając w ten sposób prąd. Turbina w takiej instalacji
może pracować zarówno podczas przypływu, jak i odpływu morza (Niedek, 2011, s. 106).
Energia z ciepła otoczenia
Ciepło otoczenia środowiska naturalnego jest to energia zaliczana do OZE. Jest ona wychwytywana przez pompy ciepła z powietrza atmosferycznego (zewnętrznego), gruntu (geotermia płytka) oraz wód gruntowych i powierzchniowych (rzeki, stawy, jeziora) (GUS, 2017,
s. 18). W tym zakresie wyróżnia się energię aerotermiczną (ciepło zawarte w powietrzu
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atmosferycznym) oraz geotermiczną (ciepło zakumulowane w gruncie, tj. wierzchniej warstwie ziemi) i hydrotermiczną (ciepło zawarte w wodach gruntowych i powierzchniowych)
(GUS, 2017, s. 18).
Ciepło wydzielane jest również podczas procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych. Każdą z tych energii można częściowo wykorzystać na cele energetyczne i odzyskać za pomocą pomp ciepła (Pabis i in., 2015, s. 259).
Pompa ciepła realizuje obieg termodynamiczny zwanym „lewobieżnym” (w odróżnieniu
od silnika cieplnego pracującego w obiegu „prawobieżnym”). Zadaniem pompy ciepła jest
pobieranie ciepła ze źródła o niższej temperaturze, co wymaga doprowadzenia energii
w celu wykonywanie stosownej pracy. Obieg taki pozwala na podwyższenie temperatury
czynnika krążącego w obiegu oraz wykorzystanie ciepła, które może być odebrane przy temperaturze wyższej od temperatury otoczenia. W praktyce stosowane są pompy sprężarkowe
i absorpcyjne, które różnią się budową instalacji realizującej obieg, rodzajem czynników
realizujących obiegi i sposobem ich doprowadzenia z zewnątrz (Pabis i in., 2015, s. 259261).
Energia z odpadów
W zakres odpadów zaliczanych do paliw odnawialnych, które są wykorzystywane
w procesie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła, zalicza się są odpady komunalne
o pochodzeniu biologicznym ulegające biodegradacji. Są to odpady z gospodarstw domowych, przemysłu rolno-spożywczego i sektora usług (biomasa odpadowa), zawierające frakcje organiczne (GUS, 2017, s. 16).
Ten zakres został szczegółowiej omówiony w podrozdziałach: 3.1 i 3.3.
Energia z biopaliw stałych
Grupa biopaliw stałych zużywanych na cele OZE obejmuje organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa
do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej (GUS, 2017, s. 17).
Podstawowym biopaliwem stałym jest drewno opałowe występujące w postaci polan,
okrąglaków, zrębków oraz brykiety, pelety i odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi, przecinek, krzewów, chrustu, karp, a także odpady z przemysłu
drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego (ług czarny), a także paliwa pochodzące z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne oraz pozostałości organicznych z rolnictwa
i ogrodnictwa (GUS, 2017, s. 17).
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Zgodne z nomenklaturą Eurostat i GUS, do grupy biopaliw stałych zaliczany jest również węgiel drzewny, rozumiany jako stałe pozostałości destylacji rozkładowej i pirolizy
drewna i innych substancji roślinnych (GUS, 2017, s. 17).
Ten zakres został szczegółowiej omówiony w podrozdziałach: 2.3, 3.1, 4.2.
Energia z biogazu
Zgodnie z definicją, biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu
i dwutlenku węgla, który jest uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. Ze
względu na sposób pozyskiwania, w sprawozdawczości statystycznej wyodrębnia się (GUS,
2017, s. 17):
•

biogaz wysypiskowy, uzyskiwany w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach,

•

biogaz z osadów ściekowych, wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji osadów
ściekowych,

•

pozostałe biogazy:
o rolniczy uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej
z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej i odchodów zwierzęcych,
o biogaz uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z odpadów w rzeźniach, browarach i pozostałych branżach żywnościowych.
Biogaz może być wykorzystany do produkcji: energii cieplnej w kotłach gazowych,

energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych, paliw do pojazdów silnikowych
(biometan), do zasilania sieci gazu ziemnego, w różnego rodzaju procesach technologicznych (Niedek, 2011, s.18-19; Stankiewicz, 2012, s. 192; Pabis i in., 2015, s. 238).
Ten zakres został szczegółowiej omówiony w podrozdziałach: 2.3, 3.1, 4.2.
Energia z biopłynów
Biopłyny produkowane z biomasy są ciekłymi paliwami stosowanymi dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej oraz
energii ciepła i chłodu (Dyrektywa 2009, s. 27; GUS, 2017, s. 18). Dla odróżnienia, biopaliwa są to płynne lub gazowe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy (Stankiewicz,
2012, s. 187; GUS, 2017, s. 18).
Najczęściej do produkcji biopłynów (paliw płynnych) stosowane jest przetwarzane nasiona roślin oleistych (rzepak, słonecznik, soja) oraz inne surowce roślinne (zboża, buraki
cukrowe) (Pabis i in., 2015, s. 251).
W procesie przetwarzania roślin oleistych, w celu uzyskania biopłynów lub biopaliw
(biokomponenty do biodiesla), stosuje się dwie technologie: bezciśnieniową (zimną)
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i ciśnieniową (gorącą) (Pabis i in., 2015, s. 251). Produkcja bioalkoholi na cele energetyczne
i paliwowe (biokomponenty do benzyny) opiera się głównie na produkcji etanolu (spirytusu
odwodnionego) (Pabis i in., 2015, s. 255).
2.3. Biomasa jako źródło energii
Drewno i biomasa jest najstarszym nośnikiem energii, w tym głównym paliwem stosowanym przez człowieka (Kowalczyk-Juśko, 2012, s. 181; Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 59;
Kowalczyk-Juśko, Cybulski, 2012, s. 155-156).
Biomasa, pod względem wielkości i dostępności zasobów, jest uznawana za trzecie źródło energii na świecie (Roszkowski, 2012, s. 80). Ze względu na relatywnie duże światowe
zasoby biomasy oraz stosunkowo niski jej koszt, udział biomasy w światowych dostawach
energii elektrycznej jest znaczny (10-14%) i przewidywany jest dalszy wzrost jej wykorzystania na cele energetyczne (McKendry, 2002, s. 37; Kruk, 2012, s. 26).
Biomasę jako paliwo, w globalnym ujęciu, określa się w następujący sposób: dowolna
materia roślinna stosowana bezpośrednio jako paliwo lub pośrednio po przetworzeniu (np.
węgiel drzewny) w energię elektryczną i/lub ciepło (IAE 2017). Swoim zakresem biopaliwa
stałe obejmują drewno, odpady roślinne (w tym odpady drzewne), a także rośliny uprawne
używane do produkcji energii, etanolu, materiałów/odpadów zwierzęcych i ługów siarczynowych (IAE 2017). W poszczególnych krajach do biomasy zalicza się również odpady komunalne obejmujące odpady wytwarzane przez budynki mieszkalne, handlowe i usługi publiczne, które są gromadzone przez władze lokalne w celu usunięcia w centrali miejsce produkcji ciepła i/lub energii (IAE 2017).
Ze względu na źródło pochodzenia biomasę klasyfikuje się jako pochodzącą: z pierwotnych produktów leśnych (drewno okrągłe), z pierwotnych pozostałości leśnych (pozostałości z pozyskania drewna), z wtórnych pozostałości leśnych (obróbka drewna w zakładach),
z pozostałości przemysłowych (trociny, kora, inne) oraz z odpadów z drewna pokonsumpcyjnego (np.: z budownictwa i rozbiórek) (Mantau, 2016, s. 8).
Ze względu na stan skupienia biomasę dzieli się na formę stałą, ciekłą i gazową, a ze
względu na stopień jej przetworzenia na: nieprzetworzoną (drewno, słoma) i przetworzoną
(biogaz, biopaliwa ciekłe) (Tab. 6) (Wojciechowski, 2005, s. 28-34; Niedziółka, 2011, s. 7;
Soliński, 2001, s. 32; Roszkowski, 2013, s. 101; Mirowski i in., 2018, s. 22; Loo, Koppejan,
2008, s. 7; Grzybek, 2008, s. 9).
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Tabela 6. Rodzaje biomasy w zakresie energetycznego wykorzystania
Biomasa
Stała
•
•
•

•
•
•
•
•

Ciekła

Gazowa

biomasa leśna: drewno opałowe,
pozostałości zrębowe,
rośliny energetyczne drzewiaste i
trawiaste,
odpady z przemysłu drzewnego i
papierniczego: kora, wióry,
zrębki, trociny,
słoma i inne odpady rolnicze,
biomasa z sadów,
odpady z przemysłu spożywczego,
odpady z produkcji zwierzęcej,
odwodnione osady ściekowe.

•
•
•
•
•

biogaz rolniczy,
gaz drzewny,
gaz wysypiskowy,
biogaz z fermentacji osadów ściekowych,
biogaz z fermentacji odpadów przetwórstwa spożywczego.

•
•
•
•
•

biodiesel,
etanol,
metanol,
biooleje,
oleje posmażalniczy
z gastronomi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wojciechowski, 2005, s. 28-34).

W zależności od stopnia przetworzenia biomasy stosuje się podział jej na surowce: energetyczne pierwotne (drewno, słoma, rośliny energetyczne), energetyczne wtórne (obornik,
gnojowica, odpady organiczne, osady ściekowe), nośniki energii (biogaz, bioetanol, bioolej,
biobenzyna, biowodór, inne) (Grzybek, 2008, s. 9).
Pod względem fizykochemicznym i energetycznym biomasa jest uważana za rodzaj uniwersalnego „półsurowca”, ponieważ można z niej uzyskać wszystkie rodzaje nośników
energii: cieplną, elektryczną, paliwa transportowe, paliwa wodorowe, inne produkty chemiczne (polimery) (Roszkowski, 2013, s. 101; McKendry, 2002, s. 39).
Biomasa jest terminem określającym wszystkie materiały organiczne, które powstają
z roślin (w tym glonów, drzew, upraw), które mają zdolność prowadzenia procesu fotosyntezy. Proces fotosyntezy opiera się na rozkładzie cząsteczki wody pod wpływem promieniowania słonecznego i połączeniu jej z dwutlenkiem węgla, co ilustruje wzór (Stucley i in.,
2008, s. 3):
CO2 + 2H2O

([CH2O]+H2O)+O2

Produktem fotosyntezy są związki organiczne w postaci węglowodany, które tworzą ściany
komórkowe roślin, przyszłej biomasy. W trakcie tej reakcji, z jednego mola dwutlenku
węgla w syntezowanych węglowodorach akumulowane jest 470 kJ energii chemicznej.
W procesie fotosyntezy następuje konwersja mniej niż 1% dostępnego światła słonecznego
w energię chemiczną zmagazynowaną w wiązaniach chemicznych składników biomasy
(McKendry, 2002, s. 37). Proces ten ma charakter cykliczny, ponieważ uwolniony CO2 jest
50

wychwytywany ponownie przez rośliny do produkcji nowej biomasy (McKendry, 2002, s.
37). W praktyce biomasa jest heterogeniczną mieszaniną materii organicznej oraz w mniejszym stopniu materii nieorganicznej, zawierająca różne cząstki stałe i płynne (Mirowski i
in., 2018, s. 52).
Stosowanie biomasy jako alternatywy dla paliw kopalnych ma swoje korzyści oraz
pewne wady (Tab. 6) (Głodek, 2010, s. 21; Świgoń, 2004, s. 14; Ociepa-Kubicka, 2015,
s. 280-281; Grzybek, 2008, s. 9).
Tabela 7. Zalety i wady wykorzystania biomasy na cele energetyczne
Przekształcanie biomasy w bioenergię
Zalety

Wady

•

zmniejszona emisja zanieczyszczeń w stosunku do
spalania paliw kopalnych,

•

mała gęstość surowca, utrudniająca jego
transport, magazynowanie i dozowanie,

•

zagospodarowywanie pozostałości z produkcji przemysłu leśnego i rolnego,
utylizacja biodegradowalnych odpadów komunalnych,

•

szeroki przedział wilgotności biomasy,
utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych,
mniejsza w stosunku do paliw kopalnych
wartość energetyczna surowca,
spalanie paliw, także biopaliw, powoduje
wydzielanie tlenków azotu,

•
•

źródło wielu form energii: ciepło, energia elektryczna,
paliwo w transporcie,

•
•

mała ilość popiołu ze spalania biomasy,
stabilne źródło energii w przeciwieństwie do energii z
wiatru czy słońca,

•
•

dostępność zasobów biomasy na całym świecie,
lokalnie dostępne zasoby krajowe – nie ma konieczności importowania,

•

źródło dodatkowych dochodów przy nadprodukcji
żywności,
tworzenie nowych miejsc pracy głównie na terenach
wiejskich,

•
•

mniejsze emisji CO2 ze spalania biomasy (tzw. „paliwo zeroemisyjne”) – zmniejszenie efektu cieplarnianego,

•

poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez decentralizacja produkcji energii,

•

zagospodarowanie nieużytków rolnych i rekultywacja
terenów przemysłowych pod uprawy roślin energetycznych,

•

możliwość magazynowania biomasy i wykorzystania
w zależności od potrzeb,

•

mniejsze zagrożenie dla środowiska w zakresie transportu i magazynowania biomasy, niż przy ropie naftowej lub gazu ziemnego.

•
•
•
•
•

duże uprawy roślin energetycznych
zmniejszają bioróżnorodność,
niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo,
spalanie biomasy zawierającej pestycydy
powoduje powstanie związków o toksycznym działaniu, które dostają się do powietrza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ociepa-Kubicka, 2015, s. 280-281).

Zasób biomasy można uznać za ekologiczną materię, w której energia słoneczna jest
przechowywana w wiązaniach chemicznych. W procesie rozkładu wiązań cząsteczkowych
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węgla, wodoru i tlenu (w procesie spalania lub fermentacji), uwalniana jest zgromadzona
w tych wiązaniach energia chemiczna (McKendry, 2002, s. 37). Biomasa jest traktowana
jako „zeroemisyjne paliwo”, tj. jej spalaniu towarzyszy „zerowy” bilans emisji CO2. Wynika to z faktu, że w procesie spalania biomasy emitowana ilość CO2 odpowiada ilości pochłanianej przez rośliny w trakcie jej wzrostu (Głodek, 2010, s. 21; KOBIZE, 2019).
We współczesnych czasach wzrost zainteresowania paliwem biomasowym wynika z konieczności zwiększenia udziału energii z OZE w bilansie energetycznym krajów uprzemysłowionych. Spalanie paliw biomasowych zalicza się obecnie do działań proekologicznych,
które w coraz większym stopniu są wymuszane przez bodźce prawne i ekonomiczne
(Świgoń, 2004, s. 14).
W porównaniu do paliw kopalnych biomasa jest stosunkowo łatwa do pozyskania, powszechna i łatwa do odtworzenia, a jej spalanie nie powoduje dodatkowej emisji dwutlenku
węgla (Pietras E., 2017, s. 68). Głównym procesem przetwarzania biomasy jest jej spalanie,
a celem zużycia jest wytwarzanie energii cieplnej, w mniejszym stopniu eklektycznej oraz
cele transportowe (Niedziółka, 2011, s. 7; Pabis i in., 2015, s. 218; Roszkowski, 2012, s. 80).
Biomasa jako paliwo różni się od paliw kopalnych pod wieloma względami. Jako biopaliwo występuje w wielu rodzajach i charakteryzuje się dużą zmiennością cech i właściwości, co wynika z jej zróżnicowanej budowy fizyko-chemicznej, w tym różnej zawartości
wody. Powoduje to wiele problemów natury technicznej na etapie produkcji, pozyskania,
przetwarzania, transportu jak i procesów wytwarzania energii (Roszkowski, 2013, s. 101).
Właściwości biomasy odróżniają paliwa biomasowe od paliw kopalnych, zarówno pod
względem parametrów fizycznych, cieplnych jak i chemicznych (Pabis i in., 2015, s. 206;
Szczuka i in., 1970, s. 78; Kozłowski, 1999, s. 21-22) (Tab. 8 i 9).
Tabela 8. Porównanie składu chemicznego drewna i węgla
Skład chemiczny suchego materiału
Rodzaj paliwa
Popiół

C

H

O

N

S

Drewno liściaste

0,5

48,8

6,0

44,3

0,1

-

Drewno iglaste

0,5

52,1

6,2

42,6

0,1

-

Węgiel brunatny
(porównanie)

12,2

63,5

2,4

79,9

0,6

1,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kozłowski, 1999, s. 21-22).

52

Tabela 9. Porównanie właściwości drewna, torfu i węgla

[kJ/kg]

Ilość ciepła
z 1 tony paliwa
[MJ]

Równoważnik
1 tony drewna

3,750

15,675

4,361

1,00

25

3,369

14,105

3,919

1,11

50

2,669

11,175

3,105

1,40

4,0-8,0

5,900

24,662

6,862

0,63

Średnia wartość opałowa

Wilgotność
[%]

[kcal/kg]

17,7

Torf
Węgiel brunatny

Rodzaj paliwa
Drewno sosnowe

Węgiel kamienny
(zaw. popiołu 10%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kozłowski, 1999, s. 21-22).

Spalanie biomasy powoduje obniżenie poziomu emisji, w stosunku do emisji uwalnianych
w procesie spalania węgla (Kozłowski, 1999, s. 21-22) (Tab. 10).
Tabela 10. Porównanie wielkości emisji dla drewna i węgla kamiennego
Wielkość emisji [g/h]
Rodzaj zanieczyszczenia:

Dla kotłowni porównawczej opalanej:

Przy spalaniu 1 kg paliwa:

Węglem kamiennym

Drewnem

Węgla kamiennego

Drewna

Pył

198

28

35

3

CO

256

185

17

19

CO2

12816

9288

2248

978

SO2

114

brak

20

brak

N2O5

8,6

0,6

1,5

0,06

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kozłowski, 1999, s. 21-22).

Z powyższych danych wynika, że w celu uzyskania energii cieplnej równoważnej energii ze
spalania 1 tony węgla kamiennego, należy spalić 1,6 tony drewna sosnowego (2,2 – 2,3 m3)
(Kozłowski, 1999, s. 21-22).
Biomasa, w porównaniu z paliwami kopalnymi, zawiera więcej tlenu w strukturach wiązań chemicznych, co powoduje mniejszą koncentrację energii w jednostce masy (mniejszą
gęstość energetyczną) (Roszkowski, 2013, s. 101; Stucley i in., 2008, s. 11-12). Stosunek
atomowy wodoru do węgla w funkcji stosunku atomowego tlenu do węgla dla biomasy
i innych rodzajów paliw przedstawia diagram Von Van Krevelen (Rys. 14).
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Rys. 14. Diagram Von Van Krevelen
Źródło: opracowanie własne na podstawie (McKendry, 2002).

Poszczególne rośliny charakteryzują się różnym składem chemicznym. Biomasa jest
mieszaniną materii organicznej i nieorganicznej, głównie zaś celulozy (35–48%), hemicelulozy (22–30%) i ligniny (15–27%) oraz tłuszczów, białek, pektyn, skrobi, cukrów C5 i C6
i innych składników (ECN 2019; Mirowski i in., 2018, s. 28)3.
Skład chemiczny (biochemiczny) i struktura tego składu w biomasie, wraz z rzeczywistą
zawartością wody, decydują o wartości energetycznej biomasy oraz możliwości wykorzystania jej w określonej technologii konwersji (Roszkowski, 2013, s. 112). Struktura oraz
skład, w tym zawartość wody podlegają dużym wahaniom w paliwach biomasowych (Grzybek, 2010, s. 98; Stucley i in., 2008, s. 11-12). O zastosowaniu danego rodzaju biomasy
w określonej technologii decyduje przede wszystkim: zawartość wilgoci (wewnętrznej i zewnętrznej), stosunek celulozy i ligniny, wartość opałowa, zawartość i stosunek stałego węgla
i substancji lotnych, zawartość popiołu, zawartość metali alkalicznych, (McKendry, 2002, s.
41).
Paliwa drzewne zawierają w swym składzie substancje palne, substancje lotne, wilgoć
i zanieczyszczenia mineralne. Zawartość części lotnych jest zwykle wysoka (dla drewna
około 78%), w związku z czym w procesie spalania około 80% masy biopaliwa odgazowuje
w trakcie jego ogrzewania, a pozostałe 20% stanowi tzw. pozostałość koksową (Mirowski
3

Szerzej ten zakres został omówiony w podrozdziale 5.1.
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i in., 2018, s. 28). Na podstawie struktury składu chemicznego i biochemicznego biomasy,
zawartości części lotnych oraz koksu, a także z wyszczególnieniem rodzajów pierwiastków
podstawowych, można określić przydatność danego rodzaju biomasy do określonego
rodzaju procesu technologicznego (Rys. 15) (Roszkowski 2013, s. 113).

Rys. 15. Struktura składu chemicznego i biochemicznego biomasy
Źródło: (Roszkowski, 2013, s. 113).
Objaśnienia: analiza elementarna C+H+O+N+S+Cl+W; analiza techniczna VM+FC+W+A; VM – produkty
bez wody, wydzielone z gazami (parami) według określonej metody, zależnie od biomasy; FC – węgiel związany; A – popiół, C – węgiel, H – wodór, O – tlen, N – azot, S – siarka, Cl – chlor, Wo – woda wewnętrzna, W
– woda zewnętrzna.

Ze względu na wilgotność biomasy wyróżnia się technologie konwersji: „na mokro”
(np.: rośliny zielne, gnojowica) lub „na sucho” (np.: drewno). Wynika z tego wprowadzony
stosowany przez niektórych naukowców podział na 4 typy biomasy: drewniane rośliny, rośliny zielne i trawy, rośliny wodne, obornik (McKendry, 2002, s. 38-39; Mirowski i in.,
2018, s. 50).
Na skład paliw biomasowych ma wpływ wiele czynników, wśród których należy
wymienić: rodzaj biomasy (gatunek rośliny, część rośliny), proces wzrostu (zdolności pobierania związków z wody, gleby i powietrza, zdolność transportowania ich i magazynowania w tkankach roślinnych), warunki wzrostu (światło słoneczne, geograficzna lokalizacja,
klimat, pora roku jej pozyskania), rodzaj gleby (typ, pH, zawartość składników odżywczych), lokalizacja miejsca wzrostu (skraj lasu, obszar industrialny, inne), wiek roślin, zabiegi agrotechniczne (nawożenie, opryski), odległość od źródeł zanieczyszczeń (autostrady,
miasta, fabryki i kopalnie), czas i technika zbioru, warunki transportu i magazynowania,
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zanieczyszczenia mineralne wynikające z procesów logistycznych (kurz, gleba, inne), mieszanie różnych rodzajów biomasy (Vassiliev i in., 2012, s. 21-23).
Teoretyczna zawartość energii w biomasie odpowiada jej ciepłu spalania, które określa
się jako całkowitą ilość ciepła ze „spalenia” jednostki masy biomasy, która obejmuje także
ciepło utajone zawarte w parze wodnej spalin (Roszkowski, 2013, s. 112). Rzeczywista wartość energetyczna biomasy odpowiada w przybliżeniu jej wartości opałowej, to jest ciepłu
użytkowemu, które nie uwzględnia energii potrzebnej do odparowania wody i skroplenia
pary wodnej zawartej w przetwarzanej biomasie i spalinach, a także energii niezbędnej do
przekształcenia innych, dodatkowych składników biomasy w popiół. Ilość wody zawartej
w biomasie w istotnym stopniu wpływa na jej wartość opałową (Roszkowski, 2013, s. 112).
Energię cieplną ze spalania biomasy stałej drzewnej można opisać za pomocą uproszczonego równania (Demirbas, 1997, s. 433):
C6H10O5 + 6O2 = 6CO2 + 5H2O + 17,5 MJ·kg–1
biomasa (celuloza i hemiceluloza) + tlen = dwutlenek węgla + woda + energia cieplna
Rzeczywista ilość energii odzyskanej z biomasy w procesie konwersji będzie się różnić
w zależności od zastosowanej technologii, a także uzyskanej formy tej energii (palny gaz,
olej, para itp.). W praktyce ciepło utajone zawarte w parze wodnej nie zawsze może być
skutecznie wykorzystane (McKendry, 2002, s. 42).
Biomasa, podobnie jak i inne paliwa stałe, zawiera w sobie substancje mineralne, które
wydzielają się w procesie spalania w postaci popiołu. Zawartość popiołu w paliwie biomasowym zależy od gatunku, sposobu pozyskania i składowania biomasy. Średnia zawartość
popiołu w drewnie wynosi około 3,5% (min. 0,1%, maks. 16,5%) i niekorzystnie wpływa na
wartość energetyczną biopaliwa oraz na przebieg procesu spalania (Mirowski i in., 2018,
s. 29; Pabis i in., 2015, s. 218).
Biomasa drzewna może być bezpośrednio spalana w celu wytworzenia ciepła i/lub energii elektrycznej, podczas gdy biogaz (głównie metan i dwutlenek węgla) powstaje w wyniku
bakteryjnego rozkładu materii organicznej, takiego jak ścieki, obornik, organiczne odpady
domowe i rośliny uprawne. Dopiero w dalszych procesach technologicznych biogaz może
być przetwarzany na energie (KOBIZE, 2019).
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Potencjał zasobów biomasy
Szacuje się, że drewno na świecie stanowi około 80% biomasy przeznaczanej do wytwarzania energii. Ilość ta odpowiada poziomowi 60–70% rocznego przyrostu lasów (Mantau,
2010, s. 20). Do 2010 roku na świecie wykorzystywano przemysłowo około 458 Mm3
(229 Mt) drewna, w tym około 346 Mm3 (173 Mt) do wytwarzania energii (Mantau, 2010,
s. 20). Brak jest jednak wiarygodnych danych dotyczących struktury pochodzenia i wykorzystania drewna na cele energetyczne na świecie oraz w Unii Europejskiej. Różne szacunki
podają, że około 70% drewna na cele energetyczne pochodziło z produkcji leśnej, a pozostała część drewna ze źródeł wtórnych (około 30%), w tym z wykorzystanych wyrobów
drewnianych i innych (Mantau, 2010, s. 11).
Światowe zasoby biomasy obejmują drewno, odpady z leśnictwa i przemysłu drzewnego
oraz papierniczego, pozostałości rolnicze, zwierzęce odchody, pozostałości z żywności,
miejskie odpady zielone, dedykowane uprawy energetyczne i zagajniki krótkiej rotacji
(3-15 lat) gatunków: eukaliptus, topola, wierzba, trawy (Miscanthus), uprawy roślin cukrowych (trzcina cukrowa, buraki, sorgo), rośliny skrobiowe (kukurydza, pszenica) oraz rośliny
oleiste (soja, słonecznik, rzepak, palma oleista), a także ścieki i osady ściekowe (IEA, 2007).
W 2013 roku wykorzystanie biomasy do celów energetycznych stanowiło 1342 Mtoe na
świecie (około 10% całkowitego zaopatrzenia w energię pierwotną na świecie) i około
128 Mtoe w UE (8% końcowego zużycia energii brutto) (Mantau, 2016, s.7).
Wzrastające zainteresowania rozwojem OZE na świecie może przyczynić się do wzrostu
produkcji energii z biomasy do 2020 i 2030 roku, w tym w zakresie energii z biomasy drzewnej o 5,4% i 11,2%, głównie z produkcji biomasy nieleśnej, czyli plantacyjnej (Mantau,
2010, s. 22). Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA, 2017) oszacowała, że w 2024
roku energia OZE wytwarzana z biomasy będzie pochodziła w 2/3 z przetwarzania surowca
drzewnego (Gołaszewski i in., 2013, s. 298).
Współczesny potencjał biomasy drzewnej na świecie, oprócz zasobów leśnych, stanowią
również uprawy energetyczne. W związku z zaobserwowanym w latach 90-tych XX wieku
niedoborem biomasy drzewnej z lasów, postanowiono wzmocnić rozwój upraw energetycznych na świecie. W tym celu zaplanowano wykorzystanie ugorów i obszarów marginalnych,
które nie są wykorzystywane do produkcji żywności. Wykorzystanie poszczególnych gatunków roślin zielnych i drzewiastych w uprawach plantacyjnych uwarunkowane jest wymaganiami glebowymi i klimatycznymi tych roślin, w tym: rodzajem gleby, wilgoci, równowagi
składników odżywczych, ilości światła słonecznego (McKendry, 2002, s. 38-39; Roszkowski, 2013, s. 101-102). Obecnie największy wzrost ilości plantacji energetycznych notuje się
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w strefie klimatu zwrotnikowego, w którym uzyskuje się znacznie większe przyrosty w uprawach roślin cyklu C4 względem roślin cyklu C3 strefy umiarkowanej (Roszkowski, 2012,
s. 83-84).
Światowa powierzchnia upraw roślin energetycznych jest szacowana na około 25 mln
ha, co odpowiada 0,19% światowej powierzchni gruntów oraz 0,5–1,7% powierzchni terenów użytkowanych rolniczo, gdzie 1,7% stanowi odniesienie do powierzchni wykorzystywanej do produkcji roślin uprawnych (1,5 mld ha) bez trwałych użytków zielonych, podczas
gdy 0,5% odpowiada udziałowi upraw do sumy powierzchni wykorzystywanej do produkcji
roślin uprawnych (1,5 mld ha) i powierzchni trwałych użytków zielonych (3,5 mld ha), czyli
terenów wykorzystywanych do produkcji paszy dla zwierząt, obejmujących pastwiska, łąki
oraz dzikie zbiorowiska roślinne, takie jak stepy lub prerie (Stankiewicz, 2012, s. 186-187).
Zasoby biomasy drzewnej Unii Europejskiej obejmują lite drewno w ilości 21 000 Mm3
(~4400 Mtoe) wraz z teoretycznym rocznym przyrostem całkowitej biomasy wynoszącym
1 277 Mm3 (~268 Mtoe) oraz technicznie dostępnym potencjałem drewna okorowanego dla
wszystkich zastosowań na poziomie około 710 Mm³ (Mantau, 2016, s. 8). Rzeczywiste zużycie biomasy na terenie UE w 2017 roku na cele energetyczne dotyczyło: zasobów leśnych
(około 90,8 Mtoe energii odnawialnej brutto), płynnej biomasy (około 14,4 Mtoe), biogazu
(około 13,5 Mtoe) i odpadów organicznych (około 9,1 Mtoe). Przewiduje się, że do 2030
roku wzrośnie całkowite zapotrzebowanie materiałowe na pierwotne produkty leśne i pozostałości w UE do 365 mln m3 względem 310 mln m3 w 2010 roku (Mantau, 2016, s. 8).
Według Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtz (UFZ) produkcja bioenergii
szybko rośnie w UE, co wiąże się ze wzrostem wykorzystania gruntów rolnych pod uprawę
roślin energetycznych, które w 2011 roku zajmowały 13% użytków rolnych w Europie.
Szybki przyrost powierzchni zajętych przez uprawy energetyczne, zwłaszcza na biopaliwa,
powoduje wypieranie upraw na cele żywnościowe i wzrost konkurencji o grunty, co wiąże
się z obawami o bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe świata (Roszkowski, 2012,
s. 81). Prognozy EUwood Report (2010) wskazują na dalszy wzrost ilości upraw agro-leśnych w Unii Europejskiej, które do 2030 roku mogą zajmować powierzchnię 5,1–14,1 mln
ha (przy założeniu średniej produkcyjności na poziomie 12 ton s.m./ha) lub 15,3 – 42,4 mln
ha (przy założeniu niskiej przeciętnej produkcyjności na poziomie 4 ton s.m./ha)
(Gołaszewski i in., 2013, s. 298).
Analizy dotyczące podaży biomasy w UE wskazują, że do 2030 roku podaż biomasy
(z zasobów UE) będzie wynosić od 338 Mtoe (według „Scenariusza ograniczonego”) do
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391 Mtoe (według „Scenariusza zasobów”) (Mantau, 2016, s.7). W rzeczywistości potencjał
podażowy UE ocenia się jako trudny do uruchomienia, zwłaszcza w zakresie pozyskania
pozostałości leśnych, co wynika z pewnych ograniczeń w zakresie gospodarki leśnej.
W związku z tym niektórzy analitycy przewidują wzrost udziału dostaw biomasy stałej
i płynnych biopaliw z poza UE (import). Poziom wzrostu importu biomasy i biopłynów do
2030 roku może wynieść od 4% (13 Mtoe) w „Scenariuszu ograniczonym”, do 14%
(56 Mtoe) w „Scenariuszu zasobów”. Dla porównaniu poziom tego importu netto do UE
w 2013 roku wyniósł 4,92 Mtoe, przy własnej produkcji biomasy na cele energetyczne na
poziomie 123 Mtoe (Mantau, 2016, s.7).
W kolejnych latach, na całym świecie, przewidywany jest dalszy rozwój technologii wytwarzania energii w oparciu o biomasę. Przy czym największy wzrost ma być w UE do 150
TWhe/rok w 2020 r. i do około 200 TWhe/rok w 2030 r. (Loo, Koppejan, 2008, s. 380).
Wzrost wykorzystania biomasy z obszarów leśnych, zwłaszcza w postaci drewna, wpływa
jednak na wzrost konkurencyjności o ten surowiec ze strony przemysłu drzewnego, głównie
producentów papieru, płyt drewnopochodnych oraz branż pokrewnych (Roszkowski, 2012,
s. 83; Ratajczyk, Bidzińska, 2013, s. 65-66).
Zużycie biomasy na cele energetyczne w Unii Europejskiej
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE jest znaczne, zarówno w zakładach
wykorzystujących czystą biomasę, jak i we współspalaniu w instalacjach na paliwo stałe
(Capros i in, 2010, s. 30; Kubica i in., 2003, s. 1-2). W 2017 roku około 60% całkowitej
pierwotnej produkcji energii odnawialnej w Unii Europejskiej pochodziło z biomasy, z jej
bezpośredniego spalania lub poprzez produkty pochodne. Dotyczyło to zarówno energii
z drewna, biopaliw stałych, biodegradowalnych odpadów, jak również produkcji biogazu
i biopaliw płynnych. Na uwagę zasługuje fakt, ze w zakresie surowców biomasowych,
oprócz drewna, znalazły się biodegradowalne odpady komunalne, organiczne części odpadów przemysłowych, ścieki, nawóz ograniczy, uprawy roślin oraz roślinnych produktów
ubocznych z produkcji żywności, które można przekształcić w bioenergię poprzez spalanie
bezpośrednio lub poprzez produkty pochodne (Eurostat, 2019).
Udział biomasy na cele energetyczne ze źródeł pozaleśnych szacuje się w UE na około
30%, a z 1 mld m3 drewna pozyskanego w UE około 57% zagospodarowano jako drewno
użytkowe (ścier drzewny, tarcica, płyty drewnopochodne, itp.), a 43% przeznaczono na cele
energetyczne (Gołaszewski i in., 2013, s. 298).
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Każdy z krajów UE, ze względu na występujące zasoby naturalne, w inny sposób kształtuje swój tak zwany „miks odnawialnych źródeł energii” (Rys. 16).
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Rys. 16. Produkcja pierwotna energii z OZE w krajach UE w 2017 r. [Ktoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).

Obecnie biomasa stanowi największy udział OZE w UE, a jej zastosowanie jest największe w sektorze ciepła (75%), w dalszej kolejności w produkcji energii elektrycznej (13%)
i paliwach transportowych (12%) (Mantau, 2016, s.7). W 2017 roku udział energii z biomasy w UE wyniósł 42% (Rys. 17), w stosunku do 50% w 2010 roku (Eurostat, 2019).
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Rys. 17. Pierwotna produkcja energii ze źródeł odnawialnych UE w 2017 r. [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).

Tempo wzrostu zużycia biomasy na cele energetyczne w UE hamuje. W 2015 roku wyniósł on 4 %, w 2016 roku - 2%, a w 2017 roku - 1% (Eurostat 2019).
Ilość wyprodukowanej energii z biomasy w 2017 roku w UE wyniosła 95,2 Mtoe.
Największa ilość energii pierwotnej z biomasy w 2017 roku zostało wyprodukowane
w: Niemczech (12,01 Mtoe), Francji (10,79 Mtoe), Szwecji (9,49 Mtoe), Finlandii (8,61
Mtoe), Włoszech (7,82 Mtoe), natomiast największy udział biomasy w miksie OZE był w:
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Estonii (95%), Łotwie (79%), Litwie (79%), Finlandii (74%), Chorwacji (70%) (Rys. 18)
(Eurostat 2019).
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

0

Belgia
Bułgaria
Republika Czeska
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Wegry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Republika Słowacka
Finlandia
Szwecja
Zjednoczone…

2 000

1990

2000

2010

2017

Rys. 18. Produkcja energii pierwotnej z biomasy w UE w 1990-2017 [Ktoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).

Prognozy dotyczące rozwoju OZE w UE do 2030 roku przewidują dwukrotny wzrost
zużycia biomasy i odpadów na cele energetyczne, a w układach kogeneracyjnych o 25% do
2025 r. w stosunku do poziomu z 2009 roku (Capros i in, 2010, s. 30-46). Wzrost zużycia
biomasy przewiduje się we wszystkich obszarach energetyki, niemniej jednak w zakresie
ciepłownictwa po 2020 roku spodziewane jest spowolnienie, ponieważ zwiększy się udział
innych OZE, w tym energii z otoczenia (pompy ciepła) i energii słonecznej (Capros i in.,
2010, s. 49). Udział energii elektrycznej wytwarzanej z biomasy również będzie spadać
w UE na rzecz energii z wiatru (na lądzie i na morzu) (Rys. 19) (Capros i in., 2010, s. 44).
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Rys. 19. Udział poszczególnych źródeł OZE w produkcji energii elektrycznej w UE do 2030 r. [TWh]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Capros i in., 2010).
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Niektóre prognozy przewidują również zmniejszenie wykorzystania biomasy na cele
użytkowe (w zakresie gospodarstw domowych) w UE – spadek do 44% w 2030 roku, względem 57% w 2010 roku. Stopień wykorzystania biomasy na cele energetyczne w poszczególnych krajach będzie zależał od zamożności społeczeństwa (Capros i in., 2010, s. 44).
Biomasa to także odpady biodegradowalne. W 2017 roku energia pierwotna z biodegradowalnych odpadów w UE stanowiła 4% energii z OZE, a w strukturze energii pierwotnej
wytworzonej z odpadów, ilość ta odpowiadała 26% energii z wszystkich odpadów (Rys. 20)
(Eurostat, 2019).
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Rys. 20. Pierwotna produkcja energii z odpadów w UE w 2017 r. [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).

Poziom wytwarzania energii z odpadów w poszczególnych krajach UE jest różny
(Rys. 21). W 2017 roku największa udział był w: Niemczech (12,244 Mtoe, w tym 3,216
Mtoe z biodegradowalnych odpadów komunalnych), Francji (4,373 Mtoe, w tym 1,390 Mtoe
z biodegradowalnych odpadów komunalnych), Włoszech (3,121 Mtoe, w tym 1,390 Mtoe
z biodegradowalnych odpadów komunalnych) (Eurostat 2019).
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Rys. 21. Produkcja energii pierwotnej z odpadów w 2017 r. w krajach UE [Ktoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat 2019).
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Produkcja energii z biodegradowalnych odpadów komunalnych rozwija się od wielu lat
w UE i w 2017 roku wyniosła ona 14,2 Mtoe (wzrosła o 375% względem 1990 r.). W tym
zakresie największy wzrost produkcji energii z biodegradowalnych odpadów odnotowano
w: Finlandii (o 3861%), Słowacji (o 2587%), Czechach (o 2344%), Zjednoczonym Królestwie (o 2061%) i Węgrzech (1104%) (Rys. 22) (Eurostat 2019).
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Rys. 22. Produkcja energii pierwotnej z biodegradowalnych odpadów komunalnych w krajach UE 1990-2017
[Ktoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat 2019).

Zużycie biomasy na cele energetyczne w Polsce
Polska posiada znaczący potencjał biomasy i duże możliwości jej wykorzystania na cele
energetyczne. Od wielu lat wykorzystanie biomasy wzrasta w naszym kraju zarówno w energetyce cieplnej, elektrycznej, jak i w sektorze transportu (IEA, 2016, s. 20; Roszkowski,
2013, s. 98).
Produkcja energii pierwotnej z biomasy w Polsce w 2017 roku wyniosła 6,161 Mtoe, co
odpowiadało 68% całkowitej energii z OZE (Rys. 23) (Eurostat, 2019).
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Rys. 23. Pierwotna produkcja energii z OZE w Polsce w 2017 r. [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).
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Ilość energii wytwarzanej z OZE stale wzrasta w Polsce, by na koniec 2020 roku stanowić 15% końcowego zużycia energii brutto (Dyrektywa 2009, s. 46; Olsztyńska, 2019,
s. 100). W krajowym miksie paliw OZE w 2017 roku, oprócz energii z biomasy, była energia
z: wiatru (1,281 Mtoe), biopłynów (0,794 Mtoe), biogazu (0,402 Mtoe), wody (0,220 Mtoe),
biodegradowalnych odpadów komunalnych (0,092 Mtoe), słońca (0,068 Mtoe), pompy ciepła (0,056 Mtoe), geotermii (0,022 Mtoe) (Eurostat, 2019).
Od 1990 roku udział energii pierwotnej z biomasy produkowanej w Polsce stale wzrasta
(wzrost o 482% do 1990 r. i 194% do poziomu z 2000 r.) (Rys. 24). Podobnie jak dla UE,
również w Polsce zauważa się spadek udziału biomasy w produkcji pierwotnej energii
z OZE (o 18% w 2017 r., względem 2012 r.) na rzecz energii pierwotnej produkowanej
z wiatru (wzrost o 314% w 2017 r., względem 2012 r.) (Eurostat, 2019; IEA, 2016, s. 20).
W 2017 roku ilość energii pierwotnej z biomasy w Polsce wyniosła 6,161 Mtoe, natomiast
z wiatru 1,281 Mtoe (Eurostat, 2019).
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Rys. 24. Produkcja energii pierwotnej z OZE w Polsce w latach 1990-2017 [Ktoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).

Zastosowanie odpadów biodegradowalnych do produkcji energii w Polsce jest wciąż
niewielkie i w 2017 roku wyniosło tylko 5% energii pierwotnej (Rys. 25) (Eurostat, 2019).
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Rys. 25. Pierwotna produkcja energii z odpadów w Polsce w 2017 r. [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2019).
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Łącznie energia pierwotna wyprodukowana z odpadów w 2017 roku wyniosła 1,841
Mtoe, z czego energia z biodegradowalnych odpadów komunalnych stanowiła zaledwie
0,092 Mtoe (Eurostat, 2019). W ostatnich latach obserwuje się nieznaczny wzrost udziału
tego źródła energii (Rys. 26).
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Rys. 26. Produkcja energii pierwotnej z odpadów w Polsce w latach 1990-2017 [Ktoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat 2019).

W zakresie zużycia nośników energii przez gospodarstwa domowe w celach grzewczych
w Polsce to po cieple sieciowym (40,4% w 2018 r.) najpopularniejszym są paliwa stałe
(45,5% w 2018 r.), w dalszej kolejności gaz ziemny (14% w 2018 r.) i energia elektryczna
(1-1,5% w 2018 r.). W zakresie paliw stałych najpowszechniej stosowany jest węgiel kamienny i drewno opałowe, rzadziej węgiel brunatny i koks. Zazwyczaj węgiel kamienny
i drewno są zużywane jednocześnie lub zamiennie w tych samych kotłach i piecach. Niewielka ilość gospodarstw domowych zużywa wyłącznie węgiel (15,3% gospodarstw) lub
wyłącznie drewno (7,3% gospodarstw) (GUS, 2020, s. 41-42).
Od 2005 roku w Polsce funkcjonuje system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ramach tego systemu są udzielane świadectwa pochodzenia w zakresie wytwarzania
energii z OZE, które następnie podlegają umorzeniu (Ustawa 2015, s. 70-72; Jakubiak, Rutkowska-Filipczak, 2010, s. 3). Według rejestru prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki (dalej „URE”) ilość energii wytworzonej z OZE w 2018 roku wyniosła łącznie 20,45
TWh w tym: 14,95 TWh energii z wiatru, 3,51 TWh energii z biomasy, 1,03 TWh energii
z biomasy, 0,79 TWh energii z wody, 0,08 TWh energii ze słońca, 1 TWh energii we współspalaniu biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami (URE,
2019). Dane te wskazują, na istotną różnicę w zakresie ilości energii pierwotnej
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wytworzonej z biomasy według publikacji w Eurostat, a danymi publikowanymi w zakresie
energii z biomasy poświadczonej wydanymi świadectwami pochodzenia przez URE.
Różnica ta wynika najprawdopodobniej z faktu, że nie wszystkie jednostki OZE składają
wnioski o udzielenie świadectw pochodzenia lub nie podlegają pod system wsparcia, a także
z opóźnień w udzieleniu świadectw pochodzenia.
Według rejestru URE w 2017 roku energia z OZE została wyprodukowana z: wiatru
(73%), biomasy (22%), inne (1%) (Rys. 27) (URE, 2019a).
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Rys. 27. Wytwarzanie energii OZE w Polsce według udzielonych świadectw pochodzenia (stan na 30.06.2019)
[TWh]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (URE, 2019a).

Poziom wytwarzania energii z biomasy (w jednostkach dedykowanych i współspalających) zależy w dużym stopniu od poziomu notowań świadectw pochodzenie („zielonych
certyfikatów”) na Towarowej Giełdzie Energii SA. W ostatnich latach notowania te miały
spore wahania, co spowodowało nawet załamanie się rynku biomasowego (Rys. 28)
(Olsztyńska, 2017, s. 7; Zubrzycka i in., 2015, s. 542; Olsztyńska, 2019, s. 107-108).
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Rys. 28. Notowania zielonych certyfikatów na TGE w latach 2005-2018 [PLN/MWh]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (TGE, 2019).
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W ostatnich latach głównymi czynnikami wpływającymi na poziom popytu na biomasę
na cele energetyczne w Polsce były: poziom cen węgla energetycznego, ceny „zielonych
certyfikatów” notowanych na TGE, poziom cen praw do emisji dwutlenku węgla. Czynniki
te wpływają na koszt wytwarzania energii, w efekcie na ceny energii elektrycznej i ciepła
w Polsce (Olsztyńska, 2017, s. 7; Olsztyńska, 2019, s. 107; KOBIZE, 2019; Olsztyńska,
2019a, s. 25-27; Szymczak, 2018, s. 26-30).
Na podstawie danych dotyczących wydajności paliw biomasowych w procesie wytwarzania energii OZE oraz ilości wytworzonej energii z biomasy (według udzielonych świadectw pochodzenia) została oszacowana całkowita ilość biomasy zużytej na cele energetyczne w Polsce (Rys. 29).
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Rys. 29. Szacunkowe całkowite zapotrzebowanie na biomasę na cele energetyczne w Polsce [mln ton]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (URE, 2019).

Przedstawione przez URE dane wydają się mocno zaniżone w porównaniu z wyliczeniami
Instytutu Technologii Drewna, który podaje że orientacyjne zapotrzebowanie na biomasę
drzewną do celów energetycznych w Polsce w 2010 roku wyniosło 14,5 -16,4 mln m3 – to
jest trzy razy więcej, niż podaje to URE. W podziale na sektory gospodarcze zapotrzebowania na biomasę w 2010 roku obejmowało: energetykę zawodową – 3,8 mln m3, energetykę
przemysłową – 2,1 mln m3, odbiorców indywidulanych – 8,6 mln m3 (Ratajczak i in., 2012,
s 59; Ratajczak, Bidziński, 2013, s. 69). Różnica powyższych danych wynika najprawdopodobniej z nie uwzględnianiu przez URE odbiorców indywidualnych.
Obecnie brakuje szczegółowszych danych w zakresie zużycia biomasy w Polsce na cele
ciepłownicze, ze względu na znaczne rozproszenie zakładów ciepłowniczych oraz brak wymogu w zakresie licencji na wytwarzanie ciepła dla jednostek poniżej 5 MW (IEA, 2016).
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2.4. Korzyści ze stosowania biomasy w energetyce
Wykorzystanie biomasy jako paliwa odnawialnego wynika z faktu, że wyprodukowana
w zrównoważony sposób biomasa emituje mniej więcej taką samą ilość dwutlenku węgla
podczas jej przetwarzania, jaka jest pobierana podczas wzrostu rośliny. Dlatego użycia biomasy na cele energetyczne nie przyczynia się do wzrostu zawartości CO2 w atmosferze i nie
podlega obowiązkowi zakupu praw do emisji CO2 przez instalację ją spalającą (McKendry,
2002, s. 38; KOBIZE, 2019; Olsztyńska, 2019, s. 115).
Biomasa jest paliwem dostępnym lokalnie w Unii Europejskiej oraz w Polsce, choć jest
także importowana spoza UE. Jest to rodzime źródło energii, dostępne w większości krajów,
co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego danego regionu (McKendry,
2002, s. 38; Olsztyńska, 2019, s. 115). Rozwój energetyki opartej na biomasie sprzyja uruchamianiu lokalnych zasobów, które stale przyrastają, a ich dostępność zależy w dużym
stopniu od zastosowanej techniki (Mantau, 2016, s. 8; Olsztyńska, 2019, s. 113).
Oprócz efektów ekologicznych w skali globalnej, użycie biomasy do celów energetycznych ma ogromne znaczenie w wymiarze społecznym. Jej produkcja w wielu regionach
świata przyczynia się do generowania zatrudnienie w lokalnych społecznościach, głównie
wiejskich, które w mniej zindustrializowanych obszarach narażone są na wzrost bezrobocia
i migracje społeczne. Tworzenie nowych miejsc pracy w tym zakresie dotyczy m.in. produkcji i obsługi urządzeń technologicznych, pozyskania i transportu biomasy, a także powstawania nowych gałęzi gospodarki (Frączek i in., 2012, s. 202; Moskalik i in., 2012,
s. 226-227; Stankiewicz, 2012, s. 195; Myczko, 2011, s.7; Osiak, Dwórznik, 2015, s. 100101; Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 72; Olsztyńska, 2019, s. 115; Gołos, Kaliszewski, 2015,
s. 84). Szacuje się, że w 2009 roku w UE sektor biomasy stałej będzie generował około 280
tys. miejsc pracy, to jest najwięcej spośród sektorów OZE (Gołos, Kaliszewski, 2015, s. 83).
Wykorzystywanie biomasy na cele energetyczne oznacza zmiany o bardzo szerokim zasięgu, które obejmują całe systemy wytwarzania i dostarczania energii (Stankiewicz, 2012,
s. 195). W wielu rolniczych regionach, w których przestarzała infrastruktura układów energetycznych i brak środków materialnych nie pozwala na rozwój przedsiębiorczości, powstawanie lokalnych instalacji agroenergetycznych i utylizacyjnych pozwala odwrócić negatywne procesy, w tym zredukować negatywnych zjawisk społecznych (zubożenie mieszkańców, powiększenie bezrobocia, emigrację) oraz umożliwić zrównoważony rozwój lokalnej
przedsiębiorczości opartej na miejscowych zasobach przyrodniczych i miejscowych
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odnawialnych źródłach energii, a także na obniżenie kosztów energii oraz ochronę środowiska (Myczko, 2011, s.7; Woźniak, 2018, s. 78; Mataczyńska, 2017, s. 4-5).
Przykładem rozwoju lokalnych źródeł OZE w Polsce są klastry energii, które rozwijają
się głównie w mniejszych ośrodkach miejskich oraz terenach wiejskich. Charakteryzują się
one wytwarzaniem i równoważeniem zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią
z OZE lub innych źródeł w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kV, na obszarze działania klastra, którego granice nie przekraczają jednego powiatu
lub pięciu gmin (Ustawa, 2016, s. 2). Rozwój energetyki rozproszonej wiąże się nadal
z wyższymi kosztami w stosunku do scentralizowanej energetyki zawodowej, opartej na
spalaniu węgla i przesyle energii na duże odległości (Oniszk-Popławska i in., 2011, s. 5-6).
Zastosowanie biomasy jako paliwa przyczynia się także do rozwoju nowych technologii
jej konwersji. Dotyczy to m.in. paliw stosowanych w transporcie, tzw. biopaliw drugiej generacji (Stankiewicz, 2012, s. 195).
Pojawiający się od jakiegoś czasu opór środowisk przemysłowych i proekologicznych
w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne, wynika m.in. ze wzrastającej konkurencji o surowiec drzewny ze strony przemysłu drzewnego i papierniczego, a także ryzyko
usuwania z siedlisk leśnych składników odżywczych, a także konkurowanie o zasoby ziemi
upraw energetycznych z uprawami roślin spożywczych (Mantau, 2016, s. 8; Ratajczak,
Bidzińska, 2013, s. 72). Konkurowanie o surowiec pomiędzy energetyką a przemysłem
drzewnym może być rodzajem stymulatora rozwoju i działań innowacyjnych, w tym postępu
technicznego oraz wprowadzania bardziej efektywnych technik i technologii zwiększających wydajność surowcową w przemyśle. Może się także przyczynić do powstawania nowych produktów drzewnych, w tym nowych rodzajów paliw biomasowych wykorzystujących dotychczas niezagospodarowane zasoby (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 72).

Przedstawione w rozdziale drugim rozważania dotyczące rozwoju energetyki opartej na
odnawialnych źródłach energii w Unii Europejskiej oraz w Polsce, wskazują na istotny
udział energii z biomasy w miksie energetycznych OZE tych regionów.
W świetle kształtowania prawodawstwa europejskiego na uwagę zasługuje fakt konsekwentnego dążenie do obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz wzrostu udziału OZE
w energetyce i transporcie na kontynencie europejskim, aż do osiągnięcia całkowitej neutralności w 2050 roku. Przekłada się to na wyznaczanie celów dla każdego kraju wspólnoty
europejskiej, w konkretnych zakresach, w tym Polsce.
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W świetle przedstawionej analizy oraz założeń celu głównego, który przedstawiono
w podrozdziale 1.3 pracy, Autorka zaprezentowała podstawowe determinanty kształtujące
system zarządzania biomasą w europejskiej, jak i krajowej energetyce. W dalszej części
pracy zostaną zaprezentowane wyniki realizacji zadań badawczych wynikających z celów
szczegółowych zmierzających do weryfikacji poszczególnych hipotez.
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3. BIOMASA W UJĘCIU GOSPODARKI ODPADOWEJ I ENERGETYCZNEJ
3.1. Zasoby naturalne kraju
Od 2000 roku w Polsce realizowana jest Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej (dalej „Strategia”). Została ona ustanowiona we wrześniu 2000 roku w celu realizacji założeń
wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
z 1992 roku oraz Protokołu z Kioto. W Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej dla Polski
wskazane zostały kierunki rozwoju OZE oraz podkreślone zostało ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kraju i poprawę stanu środowiska. Przyjmując Strategię zakładano, że
rozwojowi OZE będzie towarzyszył zrównoważony rozwój całej gospodarki, to jest z poszanowaniem środowiska, a także redukcją ilości wytwarzanych odpadów (Strategia, 2000,
s. 3). Strategia wskazywała kierunki rozwoju OZE w Polsce, głównie w oparciu o krajowe
zasoby biomasy, w tym o zasoby: wodne, biomasy i biogazu, wód geotermalnych, wiatru
i słońca. Takie ukierunkowanie rozwoju OZE wynikało z występujących w kraju naturalnych zasobów (Strategia, 2000, s. 5-9; Olsztyńska, 2019, s. 113).
Szacując potencjał biomasy dla Polski można ocenić go stosując metodę „kaskadowego
szacowania” – zaczynając od potencjału teoretycznego zasobów, poprzez potencjał techniczny, ekonomiczny, kończąc na rynkowym, który odpowiada realnemu potencjałowi
uznawanemu przez Ministerstwo Gospodarki (EU BRCE, 2007, s. 6; Kowalczyk-Juśko,
2010, s. 104) (Rys. 30).
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Rys. 30. Kaskadowe szacowanie potencjału biomasy i możliwości jej wykorzystania
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EU BREC, 2007).
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Potencjał techniczny energii jest to ilość energii jaką można w ciągu roku pozyskać
z krajowych zasobów za pomocą najlepszych technologii przetwarzania energii z OZE
w jej końcowe nośniki, ale z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych
(EU BERC, 2007, s. 7; Strategia, 2000, s. 9-10). Ze względu na szereg ograniczeń (ekonomicznych, rynkowych) nie jest możliwe pełne wykorzystanie potencjału technicznego. Jest
to jednak wielkość służąca do oszacowania dostępnego potencjału. Jest ona także względnie
stabilna w dłuższym okresie i związana z aktualnym poziomem rozwoju technologii (EU
BERC, 2007, s. 7).
Szacowanie zasobów biomasy stanowi istotny problem praktyczny, ze względu na dużą
różnorodność i złożoność metod, co również stanowi o różnych wynikach tych szacowań
(Kowalczyk-Juśko, 2010, s. 114).
Rynek podaży biomasy na cele energetyczne zaczął się kształtować w Polsce na początku 2000 lat. W pierwszej strategii rozwoju OZE oszacowano, że potencjał biomasy na
cele produkcji energii elektrycznej w kraju w 1999 roku wynosił 101,8 PJ, to jest 98% produkcji energii z OZE w tamtym roku (Strategia, 2000, s. 5). Oszacowany wówczas roczny
potencjał techniczny biopaliw stałych i możliwy do wykorzystania na cele energetyczne wyniósł około. 465,1 PJ/rok. Składał się on z nadwyżki biomasy pozyskiwanej w rolnictwie –
195 PJ, w leśnictwie – 158,6 PJ, w sadownictwie – 57,6 PJ oraz z pozostałości drzewnych
z przemysłu drzewnego – 53,9 PJ (EC BREC, 2000, s. 15-16). W tamtym czasie energetyczne wykorzystanie biopaliw stałych było najszybciej rozwijającym się rodzajem energetyki odnawialnej w Polsce, a jego rozwój dokonywał się na zasadach rynkowych, w oparciu
o krajowe technologie oraz krajowe zasoby biopaliw, a także bez istotnego wsparcia ze
strony państwa (EC BREC, 2000, s. 15-16).
Według Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej Instytutu Energii Odnawialnej
(EC BREC IEO) obecny roczny potencjał techniczny biomasy w Polsce wynosi 755 PJ
i odpowiada 43% całkowitego potencjału OZE w kraju, a jego prawie 80% stanowi biomasa
drzewna (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 71).
Biopaliwa stałe zużywane na cele energetyczne w Polsce pochodzą głównie z leśnictwa
rolnictwa, sadownictwa i przemysłu drzewnego (Rys. 31) (Ratajczak, Bidzińska, 2013,
s. 61-62; Gostomczyk, 2012, s. 939; Ociepa-Kubicka, 2015, s. 280).
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25%

Rys. 31. Źródła pozyskania biomasy w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ociepa-Kubicka, 2015).

W zakresie surowców drzewnych określono potencjał techniczny drewna z leśnictwa
oraz sadownictwa, który oszacowano na poziomie 8,81 tys. ton (158, 6 PJ - przy założeniu
gęstości drewna 0,4 Mg/m3 i wilgotności 20%), a także z przemysłu drzewnego w postaci
pozostałości drzewnych: kory, trociny, zrzyn, drewna kawałkowego, zrębek na poziomie
około 53,9 PJ (EC BREC, 2000, s. 15-16). Przewidywano wówczas, że w związku z dynamicznym rozwojem energetyki opartej na biomasie będą wyczerpywać się zasoby krajowe,
wobec czego konieczne będzie wprowadzanie upraw energetycznych, w tym szybko rosnących roślin drzewiastych, głównie gatunków wierzby (EC BREC, 2000, s. 15-16).
Instytut Technologii Drewna oszacował podaż biomasy drzewnej na cele energetyczne
dostępnej w 2010 roku w Polsce na poziomie około 15 mln m3. W zakres tej podaży wchodziła biomasa pochodząca z leśnictwa, sektora drzewnego, gospodarki, rolnictwa (Rys. 32).
W latach kolejnych spodziewany jest dalszy wzrost podaży biomasy, nawet o 14-19%
względem 2015 roku (do 17,2-17,9 mln m3) (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 67).
1%
24%
40%

Leśnictwo
Sektor drzewny
Gospodarka komunalna
Rolnictwo

35%

Rys. 32. Źródła podaży biomasy drzewnej na cele energetyczne w Polsce w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ratajczak, Bidzińska, 2013).

Według innych źródeł roczny sumarycznych potencjał teoretyczny biomasy drzewnej
i rolnej w Polsce, możliwy do zagospodarowania na cele energetyczne, wynosi łącznie około
30 mln ton, w tym: około 4 mln ton odpadów drzewnych (chrust, trociny, kora, zrębki, pelety), ponad 20 mln ton słomy odpadowej, około 6 mln ton osadów ściekowych przemysłu
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(Lewandowski, 2012, s. 327).
Z powyższego wynika, że potencjalna całkowita podaż biomasy drzewnej na cele energetyczne jest stosunkowo duża i jest w stanie zaspokoić potrzeby krajowej energetyki, jednak istotną kwestią pozostaje dostępność tej biomasy, tj. jej potencjał ekonomiczny i rynkowy (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 70-71).
Surowcami pozyskiwanymi w Polsce na cele energetyczne są głównie: drewno o niskich
parametrach jakościowo-wymiarowych i pozostałości pozrębowych (40%), drzewne produkty uboczne (35%), drewno poużytkowe (24%), drewno z upraw drzewnych szybkorosnących (1%) (Szostak, 2013, s. 81).
W dalszej części pracy zasoby krajowe biomasy zostaną szczegółowiej omówione przez
Autorkę w podziale na biomasę pochodzącą z gospodarki: leśnej i branż pokrewnych, rolniczej, odpadowej (Rys. 33). Podział ten wynika to z regulacji prawnych4 (Ustawa, 2015, s.
70-71).

Biomasa na cele energetyczne

Biomasa z gospodarki leśnej
Pochodzenia leśnego

Biomasa z przemysłu drzewnego
Biomasa z Mini komunalnej
Uprawy energetyczne

Pochodzenia rolniczego

Pozostałości z upraw rolnych

Biomasa z godposdarki odpadowej

Pozostałości z przemysłu przetwarzającego
produkty rolne

Rys. 33. Źródła pochodzenia biomasy na cele energetyczne
Źródło: opracowanie własne.

Biomasa z gospodarki leśnej
Biomasa leśna pochodząca z gospodarki leśnej oznacza biomasą pozyskaną w lasach
publicznych i prywatnych. Zgodnie z krajowymi wymaganiami prawnymi biomasa drzewna
na cele energetyczne obecnie może stanowić jedynie drewno energetyczne 5 , które odpowiada sortymentom drewna małowymiarowego, drewna opałowego i karpiny (Rys. 34) .
4
5

Szersze wyjaśnienie tego zagadnienia znajduje się w podrozdziale 3.2.
Szersze wyjaśnienie tego zagadnienia znajduje się w podrozdziale 3.2.
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Biomasa z gospodarki leśnej

Dewno opałowe (S4)

Surowiec małowymiarowy
(M1, M2)

Karpina (Ko)

Rys. 34. Surowiec z gospodarki leśnej na cele energetyczne
Źródło: opracowanie własne.

W świetle polskich regulacji prawnych lasem określa się m.in. grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami
i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony. Dotyczy to zarówno
upraw leśnych, młodników i starszych drzewostanów, a także leśnych upraw plantacyjnych:
topoli, nasiennych i drzew szybkorosnących. Z kolei gruntem leśnym określa się grunt
o powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryty roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona) lub
przejściowo jej pozbawione (powierzchnia niezalesiona), przeznaczony do produkcji leśnej
lub stanowiący rezerwaty przyrody, wchodzące w skład parków narodowych lub wpisane
do rejestrów zabytków (Ustawa, 1991, s. 1-2).
Jedną z metod obliczenia zasobów drewna z lasów na cele energetyczne jest metoda
oparta na przyrostach i pozyskaniu drewna z lasów na podstawie wzoru (Buczek, Kryńska,
2007, s. 179-187):
Zdl = A · I · Fw · Fe [m3/rok]
gdzie: Zdl – zasoby drewna z lasów na cele energetyczne, A – powierzchnia lasów [ha],
I – przyrost bieżący miąższości [m3/ha/rok], Fw – wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%], Fe – wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne [%].
Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9,42 mln ha, co stanowi 30,8% powierzchni lądowej, odpowiada to 29,5% lesistości kraju (GUS, 2017a). Lesistość kraju
(inaczej wskaźnik lesistości) określa stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej
powierzchni geodezyjnej kraju, podczas gdy udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju stanowi stosunek powierzchni lasów i gruntów związanych
z gospodarką leśną do powierzchni ogólnej kraju pomniejszonej o grunty pod wodami (GUS,
2017a). Powierzchnia gruntów leśnych oraz powierzchnia lasów w Polsce systematycznie
rośnie (Rys. 35).
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Rys. 35. Powierzchnia gruntów leśnych i lasów w Polsce w latach 2000 – 2016 [tys. ha]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2017a).

Lesistość w poszczególnych regionach Polski jest różna. Największym udziałem lasów
charakteryzuje się Polska północno-zachodnia, południowo-wschodnia oraz północnowschodnia (Rys. 36).

Rys. 36. Lesistość województw w Polsce [%]
Źródło: (PGLLP, 2018).

W strukturze własności polskich lasów największą część stanowią lasy publiczne 80,7% powierzchni lasów (PGLLP, 2018, s. 9-11). W ich obszarze znajdują się lasy zarządzane przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe (dalej „Lasy Państwowe”), parki narodowe, gminy, powiaty, miasta, Agencję Nieruchomości Rolnych (GUS,
2017a).
Lasy prywatne w Polsce stanowią znacznie mniejszy udział i są to lasy, których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkańców wsi, spółdzielnie produkcyjne i kółka
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rolnicze, przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, w tym kościoły i związki wyznaniowe, organizacje społeczne oraz spółki prywatne (Rys. 37) (GUS, 2017a).
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Pozotałe publiczne
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Inne prywatne

18,1%

76,9%

Rys. 37. Struktura własności lasów w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie (PGLLP, 2018).

Udział lasów prywatnych w poszczególnych regionach Polski jest różny, a największy
ich udział znajduje się w województwie: Mazowieckim, Małopolskim (Rys. 38).

Rys. 38. Udział lasów prywatnych w poszczególnych województw w Polsce (%)
Źródło: (PGLLP, 2018).

Całkowite pozyskanie drewna dla Polski w 2017 roku wyniosło łącznie: 44,275 mln m3,
w tym w lasach publicznych 42,6 mln m3 i 1,642 mln m3 w lasach prywatnych (Rys. 39).
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Rys. 39. Pozyskanie drewna według form własności i sortymentów w Polsce w 2017 r. [mln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2018).

W związku z różną lesistością poszczególnych regionów, różna jest dostępność surowca
drzewnego i biomasy drzewnej w poszczególnych województwach (Rys. 40).
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Rys. 40. Pozyskanie grubizny w poszczególnych województwach w 2017 r. [ mln m 3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2018).

Według szacunków potencjał teoretyczny surowca drzewnego na cele energetyczne
z lasów w Polsce stanowi 18,5% grubizny pozyskanej w Lasach Państwowych oraz 23,0%
grubizny drzewnej pozyskanej w lasach prywatnych (Rys. 41) (Zajączkowski 2013, s. 28).
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Rys. 41. Procentowy udział wybranych sortymentów drewna energetycznego w lasach [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Zajączkowski, 2013).

W oparciu o dane dotyczące poziomu pozyskania grubizny w 2017 roku oraz procentowy udział wybranych sortymentów drewna energetycznego w Lasach Państwowych i lasach prywatnych określony został teoretyczny potencjał drewna energetyczne dla poszczególnych województw (Rys. 42).
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Rys. 42. Potencjał teoretyczny drewna energetycznego w Polsce w 2017 r. [mln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2018).

Poziom rzeczywistego rocznego pozyskania drewna spełniającego wymagania drewna
energetycznego w PGL Lasy Państwowe wynosi około 6 mln. m3 (Rys. 43). Nie oznacza to
jednak, że cały ten surowiec został zużyty na cele energetyczne.
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Rys. 43. Pozyskanie drewna energetycznego w lasach Polski w latach 2010–2017 [mln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2018).

Potencjał techniczny biomasy z gospodarki leśnej zależy od poziomu technologii pozyskania, który pozwala obecnie na wykorzystanie około 75% niezagospodarowanych odpadów zrębowych, 45% niezagospodarowanego drewna trzebieżowego, 20% pniaków i korzeni, 25% dla drewna z bilansu biomasy (Płotkowski, Piekutin, 2007, s. 19–21). Dlatego
też potencjał ekonomiczny biomasy drzewnej z lasów szacowany jest przez badaczy na: 6%
niezagospodarowanych odpadów zrębowych, 4% niezagospodarowanego drewna trzebieżowego, 10% biomasy z pniaków i korzeni oraz 20% drewna z bilansu biomasy drzewnej liczony od poziomu pozyskania drewna (Płotkowski, Piekutin, 2007, s. 19–21).
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Ostatnie przeprowadzone szacunki potencjału biomasy leśnej podają łączny roczny potencjał dendromasy na cele energetyczne w Polsce na poziomie: potencjał teoretyczny
- 16,918 mln m3, potencjał techniczny – 4,162 mln m3, potencjał ekonomiczny – 1,835 mln
m3. Jego rozmieszczenie w kraju jest nierównomierne i zależy od lesistości regionu
(Rys. 44) (Parzych, 2015, s. 260).
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Rys. 44. Potencjał teoretyczny, techniczny i ekonomiczny dendromasy dla województw w 2012 r. [mln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Parzych 2015).

Potencjał ekonomiczny, który określa faktyczne możliwości pozyskania dendromasy
z uwzględnieniem także aspektów gospodarczych, jest różny dla poszczególnych sortymentów. Najniższy jest dla karpiny (około 1 tys. m3/rok), podczas gdy potencjał ekonomiczny
frakcji odpadów zrębowych i niezagospodarowanego drewna trzebieżowego oraz drewna
z bilansu biomasy drzewnej odpowiada potencjałowi technicznemu tych frakcji (Parzych,
2015, s. 258).
W kolejnych latach spodziewany jest dalszy przyrost potencjału biomasy drzewnej na
cele energetyczne w Polsce. Według Instytutu Technologii Drewna w 2015 roku wzrost ten
miał wynieść 5% względem poziomu z 2010 roku i miał odpowiadać poziomi 6,4 mln m3
(Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 67; Gołos, Kaliszewski, 2015, s. 79).
Inne ośrodki badawcze wskazują, że miąższość drewna do celów energetycznych z lasu
wraz z drewnem odpadowym z przemysłu będzie kształtowała się w 2020 i 2030 roku
odpowiednio na poziomie 9,0–9,5 mln m3 oraz 10,2–10,7 mln m3 (Borecki, Dawidziuk,
2011, s. 124). W kolejnych latach przewiduje się dalszy przyrost ilości biomasy, w tym
w 2031 roku – 10 mln m3 , a w 2042 roku - 11 mln m3. Wzrost ten wynika z planowanego
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rozmiaru użytkowania grubizny brutto w latach 2061–2070 w Lasach Państwowych i w lasach prywatnych. Jest on szacowany na poziomie średnio około 67 mln m3/rok (Borecki,
Stępień, 2013, s. 69-72; Gołos, Kaliszewski, 2015, s. 80).
Na skutek klęsk żywiołowych w lasach (wiatrołomy, gradacje owadów, susza) rzeczywisty poziom techniczny biomasy na cele energetyczne może okazać się większy, ponieważ
wzrośnie podaż drewna poklęskowego. Możliwe są również zmiany społeczno-gospodarcze,
które spowodują większą dostępność drzewnych surowców energetycznych (Zajączkowski,
2013, s. 30-31).
Niektórzy badacze wskazują na czynniki, które mogą w przyszłości wpłynąć także na
obniżenie podaży drewna energetycznego z lasów Polski. Należą do nich: wysoki poziom
zapotrzebowania na drewno opałowe ze strony odbiorców indywidualnych (głównie w regionach wiejskich), wzrost zapotrzebowania na drewno przez przemysł drzewny, wzrost
znaczenie czynników proekologicznych w gospodarce leśnej i konieczność ograniczania pozyskania, a także ochrona prawna obszarów leśnych cennych przyrodniczo (Zajączkowski,
2013, s. 30-31; EC BREC, 2007, s. 7).
Biomasa z przemysłu drzewnego
W zakres biomasy drzewnej wchodzą pozostałości z przetwarzania drewna w zakładach
drzewnych. Mogą one mieć postać nieprzetworzoną (drewno kawałkowe lub sypkie) lub
przetworzoną (pelety, brykiety, toryfikat, biowęgiel) (Rys. 45).
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Rys. 45. Surowiec z przemysłu drzewnego na cele energetyczne
Źródło: opracowanie własne.

Sektor drzewny w Polsce tworzy około 66 tys. podmiotów gospodarczych, w tym około
24,5 tys. przedsiębiorstw będących producentami mebli (37%), ponad 15 tys. firm produkujących drewnianą stolarkę budowlaną (23%), 9 tys. zakładów tartacznych (14%) i 3,4 tys.
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przedsiębiorstw funkcjonuje w przemyśle celulozowo-papierniczym (5%) (Marciniec,
Szkoda, 2013, s. 1504-1505).
Jedną z metod szacowania potencjału pozostałości drzewnych z przemysłu, jest metoda
oparta na wzorze zakładającym, że średnio 20% masy początkowej drewna przeznaczonej
do przerobu, stanowi potencjał pozostałości (Buczek, Kryńska, 2007, s. 179-187):
Zdt = P · 0,20 [t/rok]
gdzie: Zdt – zasoby drewna z przetwórstwa drzewnego na cele energetyczne, P – pozyskanie
drewna na cele przemysłowe [t].
Z przeprowadzonych badań wynika, że ze 100 m3 drewna pozyskanego z lasu można
uzyskać do 60% odpadów drzewnych, w tym 10 m3 kory, 15 m3 drobnicy gałęziowej, 20 m3
odpadów kawałkowych (ścinki, obrzyny), 19 m3 trocin i zrębków, a zaledwie 40% stanowi
wyrób gotowy (w postaci tarcicy) (Guzenda, 1997, s. 11).
Instytut Technologii Drewna oszacował potencjał techniczny biomasy na cele energetyczne pochodzący z przemysłu drzewnego w 2010 roku na poziomie 5,3 mln m3 (~3,9 mln
ton), to jest około 34,6% podaży biomasy drzewnej w Polsce (Ratajczak, Bidziński, 2013,
s. 67). Według innych opracowań potencjał ten w 2010 roku wynosił 4,0569 mln m3 i pochodził z zakładów: tartacznych – 2,8553 mln. m3, płyt drewnopochodnych – 0,9819 mln
m3, stolarki budowlano-otworowej – 0,2197 mln m3, przemysłu meblarskiego – 1,7248 mln
m3, przemysłu celulozowo-papierniczy – 0,6783 mln m3 (Szostak, 2013, s. 81) (Rys. 46).
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Przemysł celulozowo-papierniczy

15,2%

Rys. 46. Podaż biomasy na cele energetyczne z przemysłu drzewnego w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Szostak, 2013).

Około 58% pozostałość drzewnych powstających w procesach produkcyjnych jest zużywana na własne potrzeby energetyczne w zakładach drzewnych, a tylko 42% trafia do
sprzedaży do odbiorców spoza sektora drzewnego. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu płyt
drewnopochodnych oraz mas włóknistych, które są bardzo energochłonne (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 69-70). Wobec powyższego, według szacunków, w 2010 roku na rynek
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trafiło około 2,2 mln m3 biomasy drzewnej z przemysłu drzewnego, w większość z tartaków
(Rys. 47).
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Rys. 47. Sprzedaż biomasy drzewnej z sektora drzewnego na cele energetyczne w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Szostak, 2013).

Wielkość podaży pozostałości drzewnych jest pochodną poziomu przerobu drewna
w zakładach drzewnych. Wynika z tego, że poziom podaży biomasy drzewnej z przemysłu
zależy od koniunktury na wyroby drzewne, a także podaży drewna do ich produkcji
(Szostak, 2013, s. 83; Ratajczak, Bidziński, 2013, s. 67).
Podaż biomasy drzewnej z przemysłu zależy w dużym stopniu również od koniunktury
na wyroby zakładów płyt drewnopochodnych i mas włóknistych (celulozowni), które do
produkcji swoich wyrobów wykorzystują także pozostałości drzewne, w tym: zrębki, zrzyny
i trociny. Wobec tego, podaż biomasy na cele energetyczne pochodząca z przemysłu drzewnego jest wypadkową koniunktury na wyroby tartaczne, płyt drewnopochodnych i mas
włóknistych oraz podaży drewna z lasów (Olsztyńska, 2018, s. 112; Szostak, 2013, s. 83).
Biomasa z przemysłu drzewnego nabywana jest przez odbiorców indywidualnych, jak
i odbiorców zbiorowych: zakłady energetyki zawodowej oraz gospodarki komunalnej,
jednostki użyteczności publicznej (Szostak, 2013, s. 82).
W ostatnich latach wykształcił się w Polsce subrynek biomasy skompaktowanej, na
który składają się: pelety i brykiety drzewne. Zyskują one coraz bardziej na znaczeniu,
a poziom ich produkcji wzrasta (ponad 0,6 mln ton w 2011 r.) (Ratajczak, Bidzińska, 2013,
s. 66). Znaczna ich cześć jest sprzedawana na eksport, a popyt na ten rodzaj paliwa zależy
od wysokości ich ceny, która jest stosunkowo wysoka względem innych rodzajów paliw
biomasowych.
Od 2018 roku do biomasy na cele energetyczne został zaliczony również toryfikat
i biowęgiel, które są produktami termicznej obróbki biomasy (Ustawa, 2015, s. 3). Obecnie
podaż i popyt na te paliwa na rynku polskim jest nieznaczna. W przyszłości jest realna szansa
na wzrost wykorzystania toryfikatu i biowęgla zwłaszcza w lokalnych ciepłowniach i zakładach energetycznych (Olsztyńska, Rozkosz, 2020, s. 27-29).
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Biomasa z gospodarki rolnej
Biomasa z gospodarki rolnej wchodzi w zakres biomasy pochodzenia rolniczego (inaczej
Agro) i została zdefiniowana jako biomasa pochodząca z upraw energetycznych, a także
odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty
(Ustawa, 2015, s. 3). W zakres tego źródła biomasy wchodzi zarówno biomasa drzewna, jak
i zielna, a także pozostałości z upraw rolnych i z przemysłu rolno-spożywczego
(Rys. 48).
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Pozostałości z przemysłu rolnospożywczego
Rys. 48. Surowce na cele energetyczne z gospodarki rolnej
Źródło: opracowanie własne.

Rolnictwo jest dziedziną gospodarki, w którym istnieją duże możliwości systematycznego zwiększania potencjału biomasy na cele energetyczne, w tym biomasy drzewnej
z upraw plantacyjnych. Polska postrzegana jest w UE jako kraj o znacznym potencjale możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne, co wynika m.in. z dużej powierzchni użytków rolnych przypadających na mieszkańca (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 63; Wrzosek,
Gworek, 2010, s.113; Gołaszewski, 2014, s. 11). Zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa
jest w stanie zaspokoić krajowe potrzeby w zakresie żywności, jak i innych surowców,
w tym na cele energetyczne ( Hozer, Lazarek-Janowska, Malicki, 2013, s. 245).
Najważniejszymi rodzajami biomasy pochodzącymi z rolnictwa i przemysłu rolno‑spożywczego są (Stankiewicz, 2012, s. 186):
•

plantacyjne uprawy energetyczne,

•

produkty roślinne wytwarzane na gruntach ornych i użytkach zielonych,

•

słoma i inne pozostałości roślinne będące materiałem odpadowym z produkcji rolniczej,

•

odchody zwierząt gospodarskich,
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•

odpady organiczne powstające w przemyśle rolno‑spożywczym (w tym wytłoki, melasa,
odpady z mleczarni).
Istnieje również możliwość wykorzystania do produkcji energii produktów ubocznych

lub odpadowych z produkcji rolniczej, w tym (Stankiewicz, 2012, s. 195):
•

uboczne produkty uzyskiwane z upraw na cele niezwiązane z produkcją energii (np.
słoma),

•

produkty o niskiej jakości (np. ziarno zbóż gorszej jakości),

•

produkty uboczne z produkcji zwierzęcej i przemysłu rolno-spożywczego.
W latach 90-tych przewidywano, że wzrost zapotrzebowania na biomasę spowoduje ko-

nieczność poszukiwania alternatywnych źródeł biomasy, w związku z czym podjęto decyzje
o zakładaniu plantacji roślin energetycznych (EC BREC, 2000, s. 15-16). Oceniając przydatność poszczególnych gatunków roślin brano pod uwagę (Jabłoński R., 2004, s. 33-34):
•

stosunek energii zawartej w biomasie do energii, jaka jest potrzebna na jej uprawę i pozyskanie,

•

zdolność kumulowania energii słonecznej w postaci biomasy,

•

sprawność przetwarzania biomasy na paliwa ciekłe i gazowe, która jest zależna od składu
substancji organicznej rośliny.

W związku z tym, pożądanymi cechami roślin uprawianych na cele energetyczne są: duży
przyrost roczny, wysoka wartość opałowa, znaczna odporność na choroby i szkodniki oraz
stosunkowo niewielkie wymagania glebowe (Stankiewicz, 2012, s. 188-189; Kuziemska
i in., 2014, s. 101; Gołos, Kaliszewski, 2015, s. 84).
W praktyce, w warunkach klimatycznych Polski, produkcja plantacyjna na cele energetyczne obejmuje trzy grupy roślin (Szczukowski, Stolarski, 2013, s. 33; Kuś, Matyka, 2010,
s. 101-102; Mirowski i in., 2018, s. 34; Stankiewicz, 2012, s. 188-189; Gołaszewski, 2011,
s. 71):
•

drzewa i krzewy np.: wierzba (Salix L.), topola (Populus L.), robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia L.), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora),

•

trawy np.: miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus J.M.Greef & M.Deuter), miskant
chiński (Miscanthus sinensis Andersson), miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus
(Maxim.) Hack.), spartina preriowa (Spartina pectinata Bosc ex Link),

•

byliny np.: ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby L.), rożnik przerośnięty
(Silphium perfoliatum L.), topinambur ( Helianthus tuberosus L.).
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Dodatkowo można wykorzystywać na cele energetyczne także typowe rośliny rolnicze, których uprawy prowadzone są w cyklu rocznym (np. rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki,
zboża, w tym kukurydza) (Stankiewicz, 2012, s. 188-189).
W przeciwieństwie do upraw leśnych, uprawy plantacyjne gatunków drzew i krzewów
zakładają krótką rotację (3-6 lat)6 , co umożliwia częstsze pozyskanie biomasy drzewnej
z takich upraw (Szczukowski, Stolarski, 2013, s. 36). Dlatego rozwój plantacyjnych upraw
drzew szybkorosnących może być formą ochrony ekosystemów leśnych przed ich nadmiernym eksploatowaniem (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 73).
Poza tym uprawy energetyczne umożliwiają zagospodarowanie nisko produktywnych,
bądź zdegradowanych terenów rolniczych (Stankiewicz, 2012, s. 194; Gołos, Kaliszewski,
2015, s. 84). Potencjał użytków rolnych pod dedykowane uprawy energetyczne jest szacowany na poziomie 954 tys. ha (tj. 4,6% użytków rolnych) (Gołaszewski, 2014, s 11).
W innych źródłach podaje się, że podaż ta wynosi około 300 tys. ha (Ratajczak, Bidzińska,
2013, s. 63).
W zakresie warunków glebowo-klimatycznych Polski określono możliwy teoretyczny
potencjał plantacji roślin energetycznych, który wynosi 43 305,6 TJ, a roczny potencjał energetyczny biomasy z upraw wieloletnich to 44,6 tys. TJ. Największy roczny potencjał określono dla województwa: mazowieckiego (5 225,7 TJ/rok), zachodniopomorskiego (4 486,6
TJ/rok), podlaskiego (4 224,4 TJ/rok), łódzkiego (4 085,6 TJ/rok), dolnośląskiego (3 556,7
TJ/rok) i lubelskiego (3509,6 TJ/rok), z kolei najmniejszy dla województw: świętokrzyskiego (1 083,7 TJ/rok), małopolskiego (890,1 TJ/rok) i kujawsko-pomorskiego (428,4
TJ/rok) (Jarosz, 2017, s. 88-89). Jest to jednak potencjał jedynie teoretyczny, ponieważ
w praktyce powierzchnia plantacji roślin energetycznych w Polsce nie przekracza obecnie
15 tys. ha, a w 2010 roku łączna powierzchnia wszystkich zinwentaryzowanych plantacyjnych upraw energetycznych zajmowała powierzchnię zaledwie około 10,2 tys. ha, co w odniesieniu do ogólnej powierzchni użytków rolnych w kraju stanowiło około 0,06 % (zaledwie 1-3% podaży gruntów) (Szczukowski, Stolarski, 2013, s. 34).
Zainteresowanie rolników zakładaniem wieloletnich uprawach energetycznych w Polsce
jest bardzo słabe, co wynika z kilku powodów: braku dodatkowych dopłat do upraw roślin
energetycznych, wysokimi kosztami zakładania plantacji, błędami popełnianymi przy
zakładaniu i prowadzeniu plantacji, wysokimi kosztami zakupu maszyn do sadzenia i zbioru
roślin, brakiem stabilnego rynku odbioru biomasy, mało stabilnej polityki rolnej

6

SRWC - short-rotation woody crops
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i energetycznej, długim okresem oczekiwania na pierwsze przychody, braku efektywnych
mechanizmów wsparcia ich rozwoju, niechęcią podejmowania wieloletniego ryzyka przy
możliwości pozyskania wyższych przychodów z innej produkcji (Szczukowski, Stolarski,
2013, s. 44; Kuś, Matyka, 2010, s. 115; Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 67; Stankiewicz,
2012, s. 205; Roszkowski, 2009, s. 246). Wynika to z przeświadczeniu rolników o wysokim
ryzyku takich decyzji, niepewności i niewiedzy wynikającej z biologicznego charakteru wytwarzania biomasy na uprawach energetycznych, długiego cyklu produkcyjnego, funkcjonowania gospodarstw w warunkach gospodarki rynkowej oraz niskiego poziomu wiedzy
rolników o zarządzaniu gospodarstwem rolnym (Malicki, Budzik, 2006, s. 645).
Obecnie w Polsce największa część plantacji zlokalizowana jest w części północnowschodniej i północno-zachodniej kraju i są to uprawy głównie drzew i krzewów: wierzby
krzewiastej (6160 ha), topoli (648 ha), brzozy i olchy (23 ha) (Szczukowski, Stolarski, 2013,
s. 33-34).
Oszacowano, że podaż biomasy drzewnej pochodzącej z rolnictwa w 2010 roku wyniosła 0,200 mln m3, tj. około 1,3% ogólnej podaży biomasy drzewnej w Polsce (Ratajczak,
Bidzińska, 2013, s. 63).
Oprócz plantacji drzew i krzewów szybkorosnących, biomasa drzewna na cele energetyczne może pochodzić także z pozostałości z upraw rolnych, w tym z sadów i wieloletnich
upraw krzewiastych. Według danych GUS powierzchnia upraw drzew owocowych w Polsce
stanowi około 250 tys. ha (Rys. 49) (GUS, 2017).
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Rys. 49. Powierzchnia upraw sadów w Polsce [ha]
Źródło: opracowanie własne w oparciu o (GUS, 2017).
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Na podstawie doświadczeń i obserwacji Autorki, można przyjąć średni roczny poziom
pozyskania biomasy z sadów na poziomie około 7 ton/ha (rotacyjny charakter upraw sadowniczych). W związku z tym Autorka oszacowała obecny krajowy potencjał teoretyczny biomasy drzewnej z upraw sadowniczych na około 1,75 mln ton, pod warunkiem, że na całej
powierzchni upraw sadowniczych prowadzone są przynajmniej zabiegi pielęgnacyjne (wycinanie gałęzi drzew owocowych).
Ze względu na wysoki koszt pozyskania biomasy z upraw sadowniczych i konieczność
stosowania specjalistycznego sprzętu w tym zakresie potencjał techniczny i ekonomiczny
biomasy w tych upraw jest znacznie niższy (obserwacje i badania Autorki).
Znaczącym źródłem biomasy na cele energetyczne jest słoma. W tatach 90-tych szacowano, że polskie rolnictwo produkuje rocznie około 25 mln ton słomy (głównie zbożowej
i rzepakowej) oraz około 18 mln ton siana. Potencjał techniczny słomy i siana na cele energetyczne określono w tym czasie na poziomie około 11,8 mln ton (195 PJ), co odpowiadało
50% krajowych zasobów słomy zbożowej, 70% słomy rzepakowej i 10% siana (EC BREC,
2000, s. 15-16). Współczesne szacunki wskazują na podobny poziom potencjału technicznego słomy na cele energetyczne, który w 2017 roku określono na 10,113-11,471 mln ton
(Hryniewicz, Grzybek, 2017, s. 15).
W związku z tym, że słoma ma wiele zastosowań w rolnictwie, jedynie jej nadwyżki
mogą trafiać do energetyki, gdzie znajduje się zastosowanie słomy wszystkich rodzajów
zbóż, rzepaku i gryki. Za szczególnie cenną uważa się słomę żytnią, pszenną i rzepakową,
które są dostarczane do energetyki głównie w postaci peletów, a ich kaloryczność wynosi
14,3–15,2 MJ/kg (Stankiewicz, 2012, s. 190).
W Polsce dopuszcza się palenie ziarna zbóż na cele energetyczne, ale jedynie niepełnowartościowego, które nie spełnia wymagań jakościowych na cele żywieniowe i paszowe
(URE, 2018a, s. 1-2).
Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa, potencjał energetyczny polskiego rolnictwa, umożliwia wytworzenie 5 – 6 mld m3 biogazu rocznie o czystości przybliżonej do gazu
ziemnego wysokometanowego (Stankiewicz, 2012, s. 193; Ginalski, 2011, s. 1; Pabis i in.,
2015, s. 318). W tym zakresie uwzględniono możliwości wykorzystania produktów ubocznych rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz pozostałości przemysłu
rolno-spożywczego (Stankiewicz, 2012, s. 193).
Substratami do produkcji biogazu mogą być także różnego rodzaju biodegradowalne odpady. Szacowany jest następujący krajowy potencjał techniczny dla sektora przetwórstwa:
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mięsnego - około 661 tys. ton/rok, owoców i warzyw - około 377 tys. ton/rok, hodowli zwierząt (obornika – około 80,75 mln. ton/rok i gnojowicy – około 35 mln m3/rok) (Ginalski,
2011, s. 1). Całkowity potencjał techniczny do produkcji biogazu rolniczego z samych odchodów zwierząt w Polsce wynosi 674 mln m3 biogazu (tj. 2,2 PJ), dla produktów ubocznych
produkcji rolnej - 1,5 mld m3, trwałych użytków zielonych - 1,1÷1,7 mld m3, a dla pozostałości przetwórstwa rolno-spożywczego 100 mln m3 (Pabis i in., 2015, s. 318; Ginalski, 2011,
s. 1).
Potencjał gruntów możliwych pod uprawy roślin będących substratami dla samych biogazowni rolniczych, bez szkody dla zabezpieczenia krajowych potrzeb żywnościowych, szacuje się na 700 tys. ha (Ginalski, 2011, s. 1).
Biomasa z gospodarki odpadowej
Biomasa na cele energetyczne może również pochodzić z gospodarki odpadowej, w tym
z odpadów biodegradowalnych. Zastosowanie odpadów biodegradowalnych do produkcji
energii w Polsce jest wciąż niewielkie, ponieważ w 2017 roku wyniosła zaledwie 5% energii
pierwotnej wytworzonej z odpadów oraz 1% całej energii pierwotnej z OZE (Eurostat 2019).
W obszarze zainteresowań energetyki są odpady spełniające wymóg biodegradowalności i stosunkowo wysokiej kaloryczności. W zależności od źródła i miejsca powstawania
odpadów biodegradowalnych można je zaliczyć do kilku grup (Rys. 50) (Majoch, Jabłońska,
2013, s. 675-677).
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Rys. 50. Potencjalny surowiec na cele energetyczne z gospodarki odpadowej
Źródło: opracowanie własne.

Krajowy potencjał teoretyczny i techniczny biomasy pochodzącej z odpadów jest obecnie trudny do oszacowania. Wynika to z faktu, że odpady biodegradowalne są rejestrowane
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pod różnymi kodami i w różnych kategoriach odpadów co uniemożliwia ich rzetelne śledzenie. Dodatkowo są one często traktowane marginalnie w gminnych systemach selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (Rapior, 2018, s. 38-39; Kowalczyk, 2018, s. 10-14;
Majoch, Jabłońska, 2013, s. 675-677).
Zgodnie z Krajowym Planem Działań w zakresie energii z OZE (w skrócie KPD) do
strumieni biodegradowalnych odpadów na cele energetyczne można zaliczyć następujące
grupy odpadów (KPD, 2010, s. 123-126):
•

produkty uboczne z rybołówstwa – stanowią około 4% wagi ryb, obecnie są w minimalnym zakresie wykorzystywane na cele energetyczne,

•

produkty uboczne i przetworzone pozostałości z rolnictwa – pochodzące z produkcji roślinnej i zwierzęcej, a na cele energetyczne możliwe do wykorzystania są słoma, liście
buraczane, biomasa drzewna z upraw, gnojowica,

•

pozostałości powstałe z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego – głównie pozostałości zwierząt rzeźnych (27% masy zwierząt),
w tym pozostałości wieprzowe (62%), drobiowe (13%), pierze (13%), krew (10%).
Obecnie w niewielkim stopniu wykorzystane na cele energetyczne (głównie w przyzakładowych instalacjach),

•

produkty uboczne i pozostałości pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw czy olejów jadalnych – są obecnie wykorzystane na cele energetyczne, zwłaszcza
pozostałości w postaci: wytłok owoców, pestek, łuski zbożowej oraz słonecznika, a także
produkty niepełnowartościowe i przeterminowane oraz olej posmażalniczy,

•

Produkty uboczne i pozostałości z przemysłu cukrowniczego – głównie w postaci melasy i liści buraczanych,

•

produkty uboczne i pozostałości z przemysłu mleczarskiego – na cele energetyczne wykorzystywane są serwatki, popłuczyny i inne surowce nieprzydatne do dalszego przetwórstwa lub produkty niezgodne z wymaganiami jakościowymi (np. przeterminowane),

•

odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego – na cele energetyczne możliwe do
wykorzystania są surowce piekarnicze pochodzące ze zwrotów sklepowych i towar przeterminowany,

•

produkty uboczne i pozostałości z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych
– główne energetyczne zastosowanie ma wywar gorzelniany, a także przeterminowane
i niespełniające wymagań jakościowych napoje,
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•

biomasa z odpadów komunalnych – obejmuje odpady ulegające biodegradacji, w tym
drewno poużytkowe,

•

ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych – dotyczy głównie drewna
z budownictwa, które stanowi około 60% drewna poużytkowego, a także opakowań
drewnianych, makulatury,

•

osady ściekowe – to głównie komunalne osady ściekowe, których ilość w 2020 roku
miała przekroczyć 700 tys. ton w przeliczeniu na suchą masę (s. m.).
Planowany poziom produkcji energii pierwotnej z biomasy pochodzącej z odpadów

w 2015 roku miał wynieść 1152 ktoe, a w 2020 roku - 1758 ktoe (Rys. 51) (KPD, 2010;
s. 127).
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Rys. 51. Potencjał energii pierwotnej z odpadów pochodzących z gospodarki odpadowej [ktoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (KPD, 2010).

Możliwość wytwarzania energii z odpadów zależy jednak od ich dostępności, która została oszacowana na poziomie około 5,2 mln ton w 2015 roku i około 8 mln ton w 2020 roku
(Rys. 52) (KPD, 2010, s. 127). W rzeczywistość, ze względu na niski poziom selektywnej
zbiórki odpadów biodegradowalnych, nie jest możliwe potwierdzenie tych danych
(Rapior, 2018, s. 38-39).
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Rys. 52. Prognoza dostępności biodegradowalnych odpadów z krajowej gospodarki odpadowej [tys. ton]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (KPD 2010).
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W zakresie gospodarki odpadowej w 2018 roku w Polsce funkcjonowało 2 144 punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 1 410 przedsiębiorstw odbierających
odpady komunalne. Łącznie w 2018 roku zebrano ogółem 12 485,4 tys. ton odpadów
komunalnych (wzrost o 4,3% względem 2017 r.), z czego 368 tys. ton zebrano selektywnie
i 8 877,5 tys. ton były to odpady zmieszane (GUS, 2019, s. 4).
Skład i ilość odpadów komunalnych zależy od poziomu zurbanizowania danego obszaru,
modelu konsumpcji i zamożności lokalnej społeczności (Rys. 53) (KPD, 2016, s. 13-17).
Odpady z terenów zielonych
Odpady wielkogabarytwe
Inne kategorie
Odpady niebezpieczne
Drewno
Tekstylia
Frakcja <10 mm
Odpady mineralne
Odpady kuchenne i ogrodowe
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Metale
Szkło
Papier i tektura

Tereny wiejskie
Małe miasta
Duże miasta

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Rys. 53. Udział rodzajów odpadów komunalnych na obszarze ich zbioru [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2010).

Rocznie w Polsce powstaje około 162 mln ton odpadów organicznych, łącznie z bytowymi, a udział poszczególnych rodzajów wynosi około: 70% z produkcji zwierzęcej, 21%
z produkcji zbóż, ziemniaków, warzyw i owoców, 3,6% bytowych, 2% osadów ściekowych,
3,4% pozostałych odpadów organicznych (Rosik-Dulewska, 2010, s. 235).
Do bioodpadów należą odpady organiczne określane jako stałe lub płynne masy, które
zawierają powyżej 50% składników organicznych w przeliczeniu na suchą masą (s.m.).
Odpady zwierające 5-50% składników organicznych są określane jako odpady mineralnoorganiczne (Rosik-Dulewska, 2010, s. 235; Kupryś-Caruk, 2017, s. 72). Ilość odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych jest różna dla obszaru całej Polski i wzrasta z każdym rokiem (Rys. 54). Niestety wciąż znaczna ich cześć trafia wraz z innymi odpadami do
odpadów zmieszanych i jest tracona jak surowiec (Kleszcz, 2018, s. 49-51).
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Rys. 54. Ilość zebranych selektywnie biodegradowalnych odpadów komunalnych [tys. ton]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Uchwała, 2016).

O możliwości zastosowania odpadów na cele OZE decydują ich właściwości fizykochemiczne, biologiczne, technologiczne oraz ekonomiczne. Udział palnych części, a także zawartość materii organicznej (w tym ilość makro- i mikroskładników) wpływają na atrakcyjność odpadów biodegradowalnych dla energetyki, a tym samym mogą być efektywnie utylizowane (Tab. 11) (Jąderko, Białecka, 2016, s. 14-15; Kupryś-Caruk, 2017, s. 72; Majoch,
Jabłońska, 2013, s. 678). Dlatego z samych odpadów powstających w krajowym przemyśle
rolno-spożywczym można uzyskać rocznie nawet 60 mln m3 biogazu (Szymańska, Łabętowicz, 2009, s. 48).
Tabela 11. Metody zagospodarowania bioodpadów
Rodzaj odpadów

Spalanie

Zgazowanie

Piroliza

Kompostowanie

Fermentacja

Odpady zmieszane

√

-

-

-

√

Bioodpady z odpadów
komunalnych

√

√

√

-

-

Odpady z gospodarstw
domowych

-

-

-

√

√

Odpady zielone, miejskie

-

-

-

√

√

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Majoch, Jabłońska, 2013, s. 678).

Kolejną grupą odpadów stanowiących potencjał biomasy na cele energetyczne są osady
ściekowe. Obecnie komunalne osady ściekowe powstają w 1769 oczyszczalniach ścieków
ujętych w aglomeracjach, a potencjał suchych mas osadów ścieków komunalnych w 2016
roku wyniósł 628 630 Mg s.m./rok (AKPOŚK, 2017, s. 29). Skład osadów ściekowych, powstających na różnych etapach oczyszczania ścieków, zależy od pochodzenia ścieków (komunalne, bytowe, gospodarcze, przemysłowe), ich zmieszania, a także rodzaju i stanu
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technicznego kanalizacji, uprzemysłowienia, ilości zużytej wody oraz standardu życia
mieszkańców. Oznacza to, że w praktyce nie istnieje typowy skład i typowa jakość ścieków
komunalnych. Cały czas wzrasta potrzeba jak najefektywniejszego zagospodarowania rosnącej ilości osadów ściekowych, w tym z wykorzystaniem technologii umożliwiającej odzysk energii w postaci biometanu i produkcji tzw. biokomponentów zaawansowanych
(AKPOŚK, 2017, s. 27-29).
Nie wszystkie odpady biodegradowalne można dziś w Polsce zagospodarować na cele
energetyczne. Trudną do zagospodarowania na cele OZE jest grupa odpadów określana jako
„drewno poużytkowe” (Rys. 55). Wynika to z regulacji prawnych dotyczących emisji z jednostek wytwarzających energii7. Szacunkowa podaż drewna poużytkowego z gospodarki
komunalnej wynosiła w Polsce w 2010 roku - 3,625 mln m3, a w 2012 roku - 4,460 mln. m3,
(Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 63-72).
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39%

Zużyte opakowania drewniane

16%

Zużyte okna i drzwi
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13%

Rys. 55. Drewno poużytkowe w odpadach komunalnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ratajczak, Bidzińska, 2013).

Jedynie zmiana krajowych regulacji prawnych umożliwi szersze zagospodarowanie tego
strumienia surowców drzewnych na cele energetyczne, bez konieczności jedynie utylizacji
tych odpadów w instalacjach termicznego zagospodarowania odpadów.

7

Autorka omawia to zagadnienie w podrozdziale 3.2.
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3.2. Biomasa z gospodarki energetycznej - regulacje prawne Unii Europejskiej i Polski
Wymagania prawne dla biomasy zostały określone w regulacjach Unii Europejskiej,
a także w krajowych implementacjach tych dokumentów do ustawodawstwa polskiego.
Przepisy UE dotyczących obszaru energetycznego wykorzystania biomasy obejmują m.in.:
•

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dalej „dyrektywa
RED”),

•

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

•

Dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października
2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.
Biomasa w regulacjach UE definiowana jako ulegająca biodegradacji część produktów,

odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami
roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa
i akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich
(Dyrektywa, 2009, s. 27; Rozporządzenie, 2012, s. 33).
W zakresie krajowych regulacji prawnych dotyczących biomasy wyróżnić można
(Olsztyńska, 2019, s. 110-113):
•

Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, (Dz.U. z 2020 r. poz.
261 z póź. zm.) (w skrócie ustawa o OZE),

•

Ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 z póź. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii,
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1229 z późn. zm.) (obecnie uchylone),
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•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania
lub współspalania odpadów, (Dz. U. 2018, poz. 680 z póź. zm.),

•

Informacje

Prezesa

Urzędu

Regulacji

Energetyki

publikowane

na

stronie:

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/609/5069/Biomasa_na_cele_energetyczne.html, w tym:
o Informacja Prezesa URE nr 30/2011 w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne z dnia 4.10.2011,
o Informacja Prezesa URE (nr DPE‐492‐83(1)/2012/AWŚ) w sprawie weryfikacji
upraw energetycznych z dnia 5.10.2012,
o Informacja Prezesa URE nr 13/2013 w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału
drzewnego w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE z dnia
20.05.2013,
o Informacja Prezesa URE dla wytwórców i dostawców paliw – biomasa pochodzenia
leśnego do przedsiębiorstw energetycznych z dnia 17.06.2013,
o Informacja Prezesa URE uzupełniająca dla wytwórców i dostawców paliw – biomasa pochodzenia leśnego do przedsiębiorstw energetycznych z dnia 5.09.2013,
o Informację Prezesa URE nr 13/2017 w sprawie realizacji obowiązku zachowania
minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do
wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż
Mikroinstalacja i mała instalacja z dnia 9.03.2017,
o Informację Prezesa URE nr 75/2017 w sprawie realizacji zakazu wykorzystywania
drewna innego niż drewno energetyczne, o którym mowa w art. 2 pkt 7a ustawy
o odnawialnych źródłach energii do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach
odnawialnego źródła energii wskazanych w ustawie z dnia 18.10.2017,
o Informacja Prezes URE nr 59/2018 w sprawie zmiany definicji biomasy w świetle
znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii - zakaz palenia pełnowartościowego ziarna zbóż na cele OZE z dnia 27.07.2018,
o Informacja Prezesa URE nr 61/2018 w sprawie zmiany definicji drewna energetycznego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 27.07.2018.
W świetle obowiązujących krajowych przepisów biomasą na cele energetyczne określa
się ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia bio-
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logicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności
w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym
odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach
w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
(Ustawa 2015, s. 2).
Wobec powyższego biomasa na cele energetyczne obejmuje swoim zakresem biodegradowalne substraty pochodzące z obszaru leśnictwa, rolnictwa, gospodarki odpadowej przemysłowej i komunalnej.
Definicja biomasy została również podana w regulacjach prawnych dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarniach i odnosi się ona do regulacji Unii
Europejskiej, tj. rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie
z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Ustawa 2015a, s. 5; Olsztyńska, 2019, s. 110).
W obszarze biomasy drzewnej istotne jest spełnienie wymagań dotyczących jakości surowca drzewnego. W tym zakresie występują następujące definicje (Olsztyńska, 2019,
s. 111-112):
• drewna pełnowartościowego - drewno spełniające wymagania jakościowe określone w
normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup
oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna (Rozporządzenie, 2012, s. 2) (obecnie uchylone),
• drewna energetycznego - surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego (Ustawa, 2015, s. 4).
W kontekście tych regulacji od 2012 r. w Polsce obowiązuje zakaz zużywania na cele energetyczne surowców drzewnych opisanych w definicji drewna pełnowartościowego.
Jedynie surowce klasyfikowane (zgodnie z polskim systemem klasyfikacji drewna okrągłego) jako: M1 – drobnica tyczkowa, M2 – drobnica gałęziowa, które mogą mieć postać
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zrębki (M2E) lub balotów (M2B), a także sortyment S4 – drewno opałowe, a także karpina
(KO), mogą być zużywane na cele energetyczne (Olsztyńska, 2018, s. 114; Olsztyńska,
2019, s. 111).
Kryterium drewna energetycznego, które obowiązuje od dnia1 lipca 2018 roku, wymaga
rozporządzenia szczegółowego dotyczącego cech jakościowo-wymiarowe, które brałoby
pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne (zgodnie z zapisem w art. 119a ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii). Rozporządzenie to, zgodnie z zapisami w ustawie
o OZE, powinno być przygotowane przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw
gospodarki (Ustawa 2015, s. 142; Olsztyńska, 2018a, s. 16-18). Do chwili obecnej rozporządzenie, w wyżej wymienionym zakresie, nie zostało ustanowione. Wobec braku realizacji
tej delegacji ustawowej, wytwórcom energii z biomasy zostało rekomendowane gromadzenie dokumentów dotyczących drewna energetycznego, w celu uzyskania potwierdzenia, że
wykorzystany materiał drzewny spełnia wymagania ustawowe definicji drewna energetycznego (URE, 2018b, s. 1-2). W związku z tym, w zakresie dokumentowania pochodzenia
biomasy leśnej, obecnie stasowane jest zbieranie poświadczeń dla spełnienia wymogu
drewna energetycznego, a także drewna pełnowartościowego (Olsztyńska 2018, s. 115;
Olsztyńska I., 2018a, s. 16-18; Olsztyńska, 2019, s. 112).
Krajowe regulacje prawne definiują również wymagania jakościowe dla biomasy zużywanej na cele energetyczne. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów zawiera wymóg zakazujący stosowanie
odpadów drzewnych, które są zanieczyszczone impregnatami lub powłokami ochronnymi
i które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których
wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (Rozporządzenie 2018, s. 2). Na tej
podstawie z zakresu biomasy na cele energetyczne wykluczone zostały odpady komunalne
w postaci drewna poużytkowego, w tym mebli, drewna z rozbiórki, a także cześć odpadów
przemysłowych (np.: z zakładów sklejkowe, płyt drewnopochodnych, meblowych).
Wobec powyższego stosowanie biomasy na cele energetyczne wymaga jej oceny pod względem potencjalnego zanieczyszczenia jej substancjami chemicznymi i innymi substancjami
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nie będącymi biomasą (Olsztyńska, 2018, s. 115; Olsztyńska, 2018a, s. 16-18; Olsztyńska,
2019, s. 111).
Zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi świadectwo pochodzenia nie przysługuje
dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której (Ustawa, 2015, s. 48; Olsztyńska,
2019, s. 110):
• wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboża pełnowartościowe,
• wykorzystano paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia,
• wykorzystano biomasę zanieczyszczoną w celu zwiększenia jej wartości opałowej,
• nie dochowano minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy.
Biomasa pochodząca z sektora rolniczego i gałęzi pokrewnych została zdefiniowana
jako „biomasa pochodzenia rolniczego”. Jest ona definiowana jako biomasa pochodzącą
z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu
przetwarzającego jej produkty (Ustawa 2015, s. 3; Olsztyńska, 2018a, s. 16-18; Olsztyńska,
2019, s. 111).
W zakresie biomasy pochodzenia rolniczego w Polsce obowiązuje zakaz spalania pełnowartościowego ziarna zbóż, które stanowią wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia wymienionego w pkt 3, które podlegają
zakupowi interwencyjnemu (Ustawa, 2015, s. 9). Zakaz wykorzystywania zbóż pełnowartościowych do wytwarzania energii elektrycznej, która miałaby zostać objęta aukcyjnym systemem wsparcia lub systemem świadectw pochodzenia, został również potwierdzony przez
Prezesa Urzędu Regulacji energetyki (URE, 2018a, s. 2).
Regulacje prawne w zakresie produkcji energii z biomasy nakazują dochowanie minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie biomasy zużytej na cele
energetyczne, który wynosi (Ustawa 2015, s. 70-71; Olsztyńska, 2018a, s. 16-18; Olsztyńska, 2019, s. 111):
• 85% – dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania
wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW,
• 10% – dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW.
Udział ten może być zmieniony przez ministra właściwego do spraw energii w drodze rozporządzenia (Ustawa 2015, s. 71; Olsztyńska, 2018a, s. 16-18; Olsztyńska, 2019, s. 111).
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Na tej podstawie w 2019 roku został zniesiony ten wymóg dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego o mocy zainstalowanej
elektrycznej wyższej niż 5 MW, a także dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz
układów hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW, w których
biomasa jest spalana w miejscu jej powstawania. Dla takich instalacji wymóg udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego wynosi zero procent (Ustawa 2019, s. 8; Olsztyńska, 2018a, s. 16-18; Olsztyńska, 2019, s. 111).
W 2018 roku została rozszerzona definicja biomasy o nowe formy „uszlachetnionej”
biomasy, to jest o biowęgiel oraz toryfikat. Te paliwa zostały określone jako wysokoenergetyczne paliwa stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t, które są wytwarzane
w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z: produktów, odpadów i pozostałości
z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także z części
odpadów innych niż wymienione, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów
z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach. Te rodzaje biomasy różnicuje temperatura
przebiegu procesu wytwarzania, która dla biowęgla wynosi ona 320–700°C, a dla toryfikatu
200–320°C (Ustawa, 2018, s. 1, 3; Ustawa 2015, s. 3, 8; Olsztyńska, 2018a, s. 16-18; Olsztyńska, 2019, s. 112).
Wytwarzanie biogazu na cele energetyczne również podlega pod krajowe regulacje
prawne. W tym zakresie wyróżnia się następujące definicje (Ustawa, 2015, s. 2):
• biogaz, czyli gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.
• biogaz rolniczy, czyli gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców
rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego
z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym
zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie
jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów
i ścieków.
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W zakresie energii wytwarzanej z biogazu również udzielane są świadectwa pochodzenia, przy czym są one wydawane oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu
rolniczego i dla energii wytworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii (Ustawa 2015, s. 48).
Biopłyny na cele energetyczne podlegają pod krajowe regulacje prawne i są definiowane
jako ciekłe paliwa stosowane dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy i wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie środowiska (Ustawa 2015, s. 3).
W przypadku wykorzystania biopłynów na cele energetyczne występuje dodatkowy wymóg spełnienia kryterium zrównoważonego rozwoju, określonego w ustawie o biokomponentach i biopłynach ciekłych (w Art. 28b-28bc) (Ustawa, 2015, s. 49).
Kryteria te obejmują następujące zakresy i wytyczne (Ustawa, 2006, s. 37-40):
•

kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych - ograniczenie emisji gazów wynosi
co najmniej: 35% – do dnia 31 grudnia 2017 r., 50% – od dnia 1 stycznia 2018 r. i 60%
- dla instalacji, w których produkcja została rozpoczęta po dniu 5 października 2015 r.,

•

kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności,

•

kryterium ochrony terenów zasobnych w duże ilości pierwiastka węgla,

•

kryterium ochrony torfowisk.

W zakresie spełnienia kryterium dla biomasy wykorzystywanej do wytworzenia biopłynów
stosowanych na cele OZE, wymagane jest udokumentowanie spełnienie kryterium ochrony
terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, w tym przedstawienie dowodów na to, że
produkcja biomasy nie narusza celów ochrony przyrody (Ustawa, 2006, s. 39). Kryteria te
są obecnie stosowane w zakresie oceny biomasy na cele paliwowe, tj. do produkcji biokomponentów (Olsztyńska, 2017a, s. 40).
Świadectwa pochodzenia za energię wytworzoną z biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów nie mogą być udzielone w przypadku wykorzystania biomasy zanieczyszczonej
w celu zwiększenia jej wartości opałowej, a także w przypadku wykorzystania substratów
innych niż te zawarte w definicji właściwej dla biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów
(Ustawa, 2015, s. 49).
Zgodnie z dyrektywą RED II, od 2021 roku kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych zostaną objęte wszystkie paliwa biomasowe stałe,
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płynne i gazowe zużywanej na cele energetyczne. Kryteria te zawierają odrębne wymagania
dla paliw z biomasy rolniczej, jak i dla paliw z biomasy leśnej (Dyrektywa, 2018, s. 129133). Oznacza to, że jedynie energia wytworzona z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy,
które będą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju, będzie uwzględniana do realizacji
celów krajowych w zakresie wytwarzania energii z OZE (Dyrektywa, 2018, s. 129).
3.3. Biomasa z gospodarki odpadowej - regulacje prawne Unii Europejskiej i Polski
Zgodnie z projektem Polityki Surowcowej Państwa jednym z ze sposobem zwiększania
wykorzystania substytutów surowców mineralnych, a tym samym wdrażania w Polsce Gospodarki Obiegu Zamkniętego, jest wspieranie rozwoju wytwarzania energii z surowców
odpadowych (…) (Polityka, 2019, s. 26).
Kierunki rozwoju energetyki opartej na gospodarce odpadowej zostały wpisane także
w europejskie regulacje prawne, w tym:
• Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów,
• Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Mają one na celu wzmacniać rozwój w krajach członkowskich UE odzysk odpadów, w tym
również odzysk energii w nich zawartej.
W zakresie gospodarki odpadami obowiązuje hierarchia postępowania z nimi (Rys. 56)
(Dyrektywa 2008, s. 10).

UNIESZKODLIWIANIE

INNE METODY ODZYSKU (np.: ENERGIA)

RECYKLING
PRZYGOTOWANIE DO
PONOWNEGO UŻYTKU
ZAPOBIEGANIE

Rys. 56. Hierarchia postepowania z odpadami
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Dyrektywa 2008).
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Odpady definiowane są jako każda substancja lub przedmiot, których posiadacz
pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia został zobowiązany (Dyrektywa
2008, s. 9, Ustawa, 2012, s. 4).
Gospodarka odpadami obejmuje wytwarzanie i gospodarowanie nimi, w tym: zbieranie,
transport i przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak
również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania
wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami
(Ustawa, 2012, s. 4).
W zakresie regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadowej „biomasa” jest obiegową nazwą używaną dla bioodpadów. W dyrektywie w sprawie odpadów z 2006 r. pojęcie
biomasy pojawia się w kontekście kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów,
z których uzyskuje się sfermentowaną biomasę (Dyrektywa, 2006, s. 14). Z kolei bioodpady
są definiowane jako ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego (Dyrektywa, 2008, s. 9). Podobną definicję bioodpadów zawiera ustawa o odpadach i określa je
jako ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne
z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu
detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność (Ustawa 2012, s . 4).
Odpady ulegające biodegradacji określane są jako te, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (Ustawa 2012, s. 5). Biodegradacja
to z kolei zdolność do rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, zapewniającego ostateczny rozkład otrzymanego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę
i wodę (Ustawa, 2013, s. 12).
Do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się m.in.: papier i tekturę,
odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, odpady z terenów zielonych, odpady kuchenne
i ogrodowe, drewno, cześć odpadów wielomateriałowych (Uchwała, 2016, s. 19).
Klasyfikacja odpadów w Polsce opiera się o Katalog odpadów, w którym odpady są podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup, a także na podgrupy i rodzaje
ze wskazaniem odpadów nie-bezpiecznych (Rozporządzenie 2020, s. 1). Podział ten, wynika
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z uwzględnienia przy klasyfikacji odpadów: źródła ich powstawania, właściwości i składników, które czynią je odpadami niebezpiecznymi (Jąderko, Białecka, 2016, s. 13).
Odpady biodegradowalne, które mogłyby być zaliczone do biomasy, zostały sklasyfikowane
w katalogu odpadów jako (Rozporządzenie, 2020, s. 5-46):
• odpady biodegradowalne inne niż komunalne, klasyfikowane w zależności od właściwości i miejsca powstawania, jako m.in.:
o odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (02),
o odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (03),
o odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego (04),
o odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach (15),
o odpady nieujęte w innych grupach (16),
• odpady komunalne (20), w tym: Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08),
Drewno (20 01 38), Odpady z ogrodów i parków (20 02), Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01),
• odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (19).
Z gospodarki odpadowej, zgodnie z regulacjami prawnymi, wyłączone są m.in.: odchody
zwierząt, słoma i inne naturalne niebędące niebezpiecznymi substancje pochodzące z produkcji rolniczej lub leśnej, które są wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego (Dyrektywa, 2008, s. 9). Wyłączone są również, w zakresie jakim są objęte innymi przepisami wspólnotowymi, m.in.:
ścieki, a także produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone
objęte rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002, z wyjątkiem tych, które są przewidziane do
przekształcenia termicznego, składowania na składowisku lub do wykorzystania w zakładzie
produkującym biogaz lub w kompostowni (Dyrektywa, 2008, s. 9).
W świetle przepisów krajowych spod przepisów o odpadach wyłączone są m.in.:
1) biomasa pod postacią (Ustawa, 2012, s. 2-3):
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• odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300
z 14.11.2009, str. 1, z póź. zm.),
• słomy,
• innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji
rolniczej lub leśnej – wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii
z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska
ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
2) ścieki i produkty uboczne (Ustawa, 2012, s. 3):
• produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzonych, objętych
rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub
do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym
rozporządzeniem;
• zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt
uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.
W wyniku zmian przepisów krajowego prawa w zakresie gospodarki odpadowej, obecnie większość elektrowni odstąpiła od zakupu biomasy ze statusem odpadu. Zmiany wprowadzone w 2018 roku dotyczyły wymagań w zakresie uzyskania (w tym odnowienia) zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, prowadzenia wizyjnego systemu kontroli
magazynowania lub składowania odpadów przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu
(Ustawa, 2018a, s. 3), a także obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń (Ustawa,
2018a, s. 19). Aktualnie krajowe elektrownie i ciepłownie kupują biomasę „wyłączoną”
z regulacji prawnych dla gospodarki odpadowej lub ze statusem produktu ubocznego.
Produktem ubocznym określa się przedmiot lub substancje powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest jego produkcja (Ustawa, 2012,
s. 13). Przedmioty i substraty mogą być uznane za produkt uboczny jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki (Art. 10) (Ustawa, 2012, s. 13):
•

dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne,
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•

przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa,

•

dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego,

•

dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne,
w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego
wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi
do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.
Wytwórca przedmiotu lub substancji, który ubiegający się o zmianę statusu substancji,

jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na
miejsce ich wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
(Art. 11) (Ustawa, 2012, s. 13). Według nowych wytycznych prawnych, wszystkie dotychczas bezterminowe decyzje w zakresie zmiany statusu substancji, do końca lutego 2019 r.
straciły swoją ważność (Ustawa, 2018b, s. 2-3). Obecnie nowe decyzje w zakresie uznania
przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, udzielane na wniosek wytwórców, są wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat. Dodatkowo decyzja marszałka województwa wydawana jest po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego
ze względu na miejsce wytwarzania danego przedmiotu lub substancji. W przypadku negatywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny (Ustawa,
2012, s. 14).
Zgodnie z autopoprawką Ministra Środowiska dotyczącej ustawy o odpadach, od września 2019 roku procedurze zmiany statusu odpadów nie podlegają produkty przetworzenia
drewna takie jak: kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny,
wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym
brykiety i pelety, stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny
niezawierający jakichkolwiek innych substancji (Ustawa, 2012, s. 14-15). Dzięki temu pozostałości naturalne z przetworzenia drewna mogą być zużywane na cele energetyczne jako
biomasa.
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3.4. Biomasa w instalacjach końcowych gospodarki energetycznej i odpadowej
Biomasę, ze względu na rodzaj i cechy fizyko-chemiczne, można przekształcać w różnych procesach konwersji (Rys. 57).
Biomasa
Stała

Ciekła

Gazowa

Rodzaj materiału biomasowego i substratu energetycznego
Pozostałości z rolnicztwa
i leśnictwa, rośliny energetyczne,
drewno opałowe, odpady.

Metanol, Etanol, Biodiesel (paliwo
z rzepaku), paliwa płynne (benzyna,
bioolej), biopłyny.

Biogaz: rolniczy, wysypiskowy,
z fermentacji osadów ściekowych,
odpadów z przemysłu.

Zastosowanie energetyczne
Bezpośrednie spalanie.

Paliwa silnikowe, olej opałowy.

Spalanie gazów i wytwarzanie
energii elektrycznej i cieplnej.

Rys. 57. Klasyfikacja biomasy w zakresie jej energetycznego wykorzystania
Źródło: opracowanie własne.

W UE technologie grzewcze oparte na biomasie stanowią istotną część instalacji grzewczych: ~20% zainstalowanej mocy, ~ 20% zainstalowanych urządzeń (Technical University
Vienna, 2016, s.9). Kraje z bardzo wysokim udziałem technologii spalania biomasy w zainstalowanej mocy to Estonia (73%), Łotwa (65%), Słowenia (63%) i Rumunia (57%)
(Technical University Vienna, 2016, s. 9).
W Polsce, w zakresie instalacji zużywających biomasę na cele energetyczne w procesie
spalania, funkcjonują: elektrownie/elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe, a także
odbiorcy indywidualni (Rys. 58) (Ratajczak, Bidzińska, 2013 s. 69).

11%
Energetyka zawodowa
Energetyka przemysłowa

25%
64%

Odbiorcy indywidualni

Rys. 58. Szacunkowe zużycie biomasy drzewnej na cele energetyczne w Polsce w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ratajczak, Bidzińska, 2013).
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Na rynku polskim funkcjonują instalacje spalające biomasę - dedykowane i wielopaliwowe. Dedykowana instalacja spalania biomasy jest to instalacja odnawialnego źródła
energii, w której spalana jest wyłącznie biomasa, albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami, przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo pomocnicze (Ustawa 2015, s. 3).
Instalacja spalania wielopaliwowego, inaczej również nazywana współspalającą, jest to
instalacja odnawialnego źródła energii, w której energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego spalanych wspólnie z innymi
paliwami (Ustawa 2015, s. 5).
Energia elektryczna z biomasy w Polsce produkowana jest głównie w dużych jednostkach energetyki zawodowe i w niewielkim zakresie w mniejszych przyzakładowych instalacjach na paliwo biomasowe. W latach 2011-2012 biomasa masowo była współspalana
z węglem zarówno w elektrowniach, jak i elektrociepłowniach, a jej zużycie wówczas wyniosło około 70 035 710 GJ dla zakładów energetycznych stosujących jako paliwo podstawowe węgiel kamienny oraz 11 225 878 GJ dla zakładów stosujących węgiel brunatny
(Uliasz-Bocheńczyk, in., 2015, s. 902). W tym okresie biomasa była głównie stosowana na
cele energetyczne przez duże grupy energetyczne: PGE, EDF i Grupę Tauron oraz Energa
i Enea, a po 2012 roku także w GDF SUEZ i ZE PAK (Uliasz-Bocheńczyk i in., 2015,
s. 901). W chwili obecnej biomasa jest spalana w instalacjach należących do PGE, ENEA,
Veolia, CEZ, Grupa Tauron i Energa. W 2014 roku energia z biomasy była wytwarzana w
procesie spalania w Polsce już w 24 dedykowanych jednostkach wytwórczych o łącznej
mocy 629 MW (IEA, 2016).
Według danych publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki liczba koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2016 roku wynosiła 428 podmiotów, a ich łączna
moc w 2017 roku stanowiła 54 911,8 MW, a moc osiągalna 53 639,5 MW (URE, 2018).
Rozmieszczenie jednostek wytwarzających ciepła w Polsce również jest nierównomierne, a ich największe skupienie zlokalizowane jest na terenie Województwa Śląskiego
(12,6%), a najmniej w Województwie Lubuskim (2,6%) (URE, 2018). Zgodnie z publikowanymi danymi w zakresie ciepłownictwa, w 2018 roku największe zużycie biomasy w krajowym ciepłownictwie miało miejsce w województwach: Kujawsko-Pomorskim (około
30%) i Pomorskim (około 18%) (URE, 2018, s. 14).
Według rejestru Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce zainstalowanych jest łącznie
81 koncesjonowanych instalacji OZE produkujących energię elektryczną z biomasy, w tym
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48 jednostek dedykowanych (łączna moc - 1 363,669 MW) i 33 jednostki współspalania
paliw kopalnych z różną postacią biomasy (Rys. 59; Rys. 60) (URE, 2019).
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Rys. 59. Rozmieszczenie jednostek wytwarzających energię OZE z biomasy w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie (URE, 2019).
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Rys. 60. Moc zainstalowana jednostek wytwarzających energię OZE z biomasy w Polsce [MW]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (URE, 2019).

Energia z biomasy jest wytwarzana w Polsce w instalacjach wykorzystujących różną
technologię konwersji. Oprócz spalarni funkcjonują także biogazownie. Obecnie w Polsce
zainstalowanych jest 308 biogazownie, które wytwarzają energię z biogazu pochodzącego
z procesu fermentacji biomasy w instalacjach: oczyszczalnia ścieków (106), biogazowni rolniczych (98), składowisk odpadów (100), mieszanych (4) (Rys. 61) (Woźniak, 2017, s. 5455).
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Rys. 61. Rozmieszczenie jednostek wytwarzających energię z biogazu w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Woźniak, 2017).

Zgodnie z krajowymi wytycznymi w zakresie energetyki do 2020 roku średnio w każdej
gminie miała powstać jedna biogazownia rolnicza (Polityka, 2009, s. 19-20). Cel ten nie
został do tej pory zrealizowany m.in. ze względu na opóźnienia w procesie legislacji, co
skutkowało trudnościami w pozyskaniu źródeł finansowania w bankach, wstrzymanie pozwolenia na budowę, a także protesty ludności w lokalizacjach planowanych inwestycji
(Zubrzycka i in., 2015, s. 541). Kolejną przyczyną tego stanu była niska cena referencyjna
na energię elektryczną z biogazu, a także ograniczenia określane jako: infrastrukturalne, organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne, społeczne (Woźniak, 2017, s. 54-55; Wiącek, Tys, 2015, s. 74; Kowalczyk-Juśko, 2014, s. 37-40).
Pierwsze biogazownie zaczęły powstawać w latach 2005-2010, głównie przy dużych
gospodarstwach hodowlanych trzody chlewnej oraz zakładach rolno-spożywczych (przetwórstwo owocowo-warzywne, mleczarnie, gorzelnie) i mięsnych (ubojnie, zakłady przetwórstwa mięsnego). Miało to na celu wykorzystanie i zagospodarowanie różnych substratów odpadowych na cele energetyczne (Curkowski i in., 2011, s. 17).
Od dwóch lat obserwuje się wzrost ilości biogazowni rolniczych w Polsce
(54 w 2014 r., 92 w 2019 r.), wzrasta również w kraju produkcja energii elektrycznej i ciepła
z biogazy (Rys. 62; Rys. 63) (Piwowar, 2014, s. 9; Zubrzycka i in., 2015, s. 542; KOWR,
2019; KOWR 2020).
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Rys. 62. Produkcja biogazu rolniczego w latach 2011 – 2019 [mln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (KOWR, 2020).
700

608

600

646

525

500

429

355

400
300

228

200
100

639

142

73

374

247

225

160
83

0
2011

2012

2013

2014

2015

Energia elektryczna z biogazu rolniczego

2016

2017

2018

2019

Ciepło z biogazu rolniczego

Rys. 63. Produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego w latach 2011 – 2019 [GWh]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (KOWR, 2020).

W krajach UE jedną z najszybciej rozwijających się technologii konwersji biomasy jest
produkcja biogazu, a w ostatnim czasie również biometanu (EBA, 2019, s. 10). Do końca
2017 roku w UE działało 17 783 biogazowni i 540 instalacji produkujących biometan,
a liczba ta stale wzrasta (EBA, 2019, s. 10; Wawrzyniak, 2018, s. 38-40). Energia elektryczna wytwarzana z biogazu w 2017 roku wyniosła w UE - 65 179 GWh, a biometanu 19 352 GWh. Obecnie największa ilość instalacji na milion mieszkańców kraju jest
w Niemczech - 136,1 biogazowni, dla Polski wskaźnik ten wynosi 8 (Rys. 64; Rys. 65)
(EBA, 2019, s. 11).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (EBA, 2019a).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (EBA, 2019a).

Powyższe dane dla Polski dotyczą wszystkich rodzajów biogazowni wykorzystujących: biomasę pochodzącą z rolnictwa, biogaz ze ścieków, biogaz ze składowisk odpadów, inne
(EBA, 2019a, s. 4).
Za rozwój gospodarki odpadowej w kraju odpowiadają w dużej mierze władze gmin,
zwłaszcza w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy (Ustawa, 1996,
s. 3-4). Oprócz tego funkcjonuje w Polsce system zbiórki i przetwarzania odpadów, w ramach którego działają następujące typy instalacji (Styś i in., 2016, s. 11):
• PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• RIPOK – regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych,
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• PRIPOK – ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (termiczne przekształcanie odpadów, inaczej spalarnia odpadów komunalnych), inaczej
zwana zakładem termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK).
Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) są instalacjami należącymi zarówno do samorządów, jak i do właścicieli prywatnych. Aby rozpocząć działalność muszą zostać wpisane do Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W zależności
od zakresu realizowanych zadań RIPOK-i dzieli się na (Karpiński, 2015, s. 196):
• RIPOK do selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (w tym kompostownie),
• RIPOK do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP),
• RIPOK składowiska odpadów.
W 2014 roku instalacji typu PSZOK było w Polsce 1871, RIPOK (MBP) – 127, RIPOK
(kompostowania) – 97 (Rys. 66; Rys. 67) (Uchwała, 2016, s. 18-24).
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Rys. 66. Ilość instalacji typu PSZOK, RIPOK (MBP), RIPOK (kompostownia) w Polsce w 2014 r. [sztuk]
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Uchwała, 2016).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Uchwała, 2016).

W zakresie przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce dominuje technologia mechaniczno-biologiczna (MBP), która składa się z zintegrowanych procesów mechanicznego
i biologicznego (kompostowania, fermentacji) przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii,
termicznego przekształcania lub składowania (Styś i in., 2016, s. 41; Jędrczak, 2007, s. 260261). Proces mechaniczny w MBP polega na wydzieleniu z odpadów określonych frakcji,
które można wykorzystać materiałowo lub energetycznie, w tym frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania, to jest przygotowania frakcji organicznej odpadów komunalnych do składowania (Rys. 68) (Styś i in., 2016, s. 41).

Odpad
komunalny

Mechaniczne
przetwarzanie

Biologiczne
przetwarzanie
(fermentacja)

Biologiczne
przetwarzanie
(kompostowanie)

Mechaniczne
przetwarzanie końcowe

Rys. 68. Układ procesów w MBP
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2007).

W 2018 roku zebrane odpady komunalne zostały poddane procesom: odzysku (7 103,1
tys. ton, w tym: recyklingu – 3 269,1 tys. ton), biologicznym procesom przetwarzania (kompostowania lub fermentacji – 1 012 tys. ton), przekształceniu termicznemu z odzyskiem
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energii (2 822,1 tys. ton), a także unieszkodliwieniu (5 382,3 tys. ton), w tym: przekształceniu termicznemu bez odzysku energii (191,2 tys. ton), unieszkodliwieniu przez składowanie
(5 191,1 tys. ton) (Rys. 69) (GUS, 2019, s. 4).
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Rys. 69. Stosowane procesy przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2019).

Unieszkodliwienie odpadów to m.in. termiczne przekształcanie. Jest to proces odbywający się w instalacjach termicznego przekształcania, do których zalicza się spalarnie oraz
współspalarnie odpadów. Spalarnią odpadów określa się zakład lub jego część przeznaczoną
do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii
cieplnej, natomiast współspalarnia odpadów definiowana jest jako zakład lub jego część,
którego głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z innymi paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania (Ustawa, 2012, s. 7-8). W przypadku,
gdy współspalanie odpadów odbywa się w taki sposób, że głównym celem instalacji współspalającej nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie odpadów, wówczas instalacja ta uważana jest za spalarnię odpadów
(Ustawa, 2012, s. 8).
Szacowane, potencjalne moce przerobowe instalacji termicznie przekształcających odpady komunalne, które zostały zainstalowane w Polsce w latach 2007-2013, wynoszą około
1 mln ton mocy przerobowych związanych ze spalaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz około 1,2 mln ton mocy przerobowych związanych ze współspalaniem odpadów
(cementownie, elektrociepłownie, elektrownie) (Styś i in., 2016, s. 44-45). W 2017 roku
rzeczywisty poziom spalania odpadów w Polsce wyniósł 814,173 tys. ton (Kinitz, 2020,
s. 14-15). Obecnie planowane są kolejne instalacje termicznego przekształcania odpadów
komunalnych, które mają zwiększyć moce przerobowe o około 780 ton w spalarniach odpa-
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dów i o około 660 ton we współspalarniach odpadów (w tym RDF8). Będą one zlokalizowane w różnych częściach Polski (Tab. 12) (Styś i in., 2016, s. 44-45; Elżbieciak, 2019,
s. 2-3).
Tabela 12. Istniejące i planowane instalacje spalania odpadów
Istniejąca/Planowana

Lokalizacja

Szacunkowa moc przerobowa (tony/rok)

Istniejąca

Warszawa

40 000

Planowana

Warszawa

265 000

Istniejąca

Białystok

120 000

Istniejąca

Rzeszów

100 000

Istniejąca

Kraków

220 000

Planowana

Oświęcim

160 000

Istniejąca

Konin

94 000

Istniejąca

Poznań

210 000

Istniejąca

Szczecin

150 000

Istniejąca

Bydgoszcz

180 000

Planowana

Gdańsk

160 000

Planowana

Olsztyn

100 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Piechocin

120 000

Współspalanie odpadów

Planowana

Bydgoszcz

60 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Chełm

265 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Rejowiec

15 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Ożarów

185 000

Współspalanie odpadów

Planowana

Połaniec

400 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Nowiny

90 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Małogoszcz

160 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Rudniki

40 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Gogolin

205 000

Współspalanie odpadów

Istniejąca

Zabrze

200 000

Rodzaj instalacji
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (spalanie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Styś i in., 2016).
RDF – z ang. Refuse Derived Fuel – określenie na rodzaj paliwa z odpadów tzw. paliwa alternatywnego
(inaczej niekonwencjonalnego), to jest paliwa innego niż paliwa kopalne i radioaktywne.
8
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Nierównomierne tempo rozwoju procesów produkcji w przemyśle i rolnictwie,
w porównaniu do technologii przetwarzania odpadów, skutkuje ciągłym wzrostem ilości
produkowanych odpadów w Polsce, w tym odpadów organicznych. Większość z nich jest
obecnie unieszkodliwiana przez składowanie - 41,6 % w 2018 roku (GUS, 2019, s. 4). Taki
sposób postępowania z odpadami biodegradowalnymi uniemożliwia wykorzystanie ich
energetycznego i nawozowego potencjału, a przede wszystkim stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. W tym zakresie przyjęto cel zmniejszenia ilości biodegradowalnych
odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów, tak aby nie deponować tych
odpadów więcej niż 50% w 2013 roku i 35% w 2020 roku względem masy odpadów wytworzonych w 1995 roku (Uchwała, 2016, s. 19). Aby osiągnąć te cele zostały zaostrzone
przepisy prawne w zakresie składowania odpadów biodegradowalnych poprzez wprowadzanie wymogu jakościowego dla odpadów składowanych, w tym ograniczenia poziomu przekazywanych do składowania mas odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Rozporządzenie, 2015, s. 4; Górski, 2015, s. 19; Rozporządzenie, 2012a, s. 2). Ma to istotne
znaczenie, ze względu na rosnącą w kraju ilość wytwarzanych odpadów biodegradowalnych. Problem stanowi wciąż nierozwiązana kwestia zorganizowania efektywnego systemu
selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (Górski, 2015, s. 17).
Obszar zagospodarowania odpadów, w tym biodegradowalnych, jest dziedziną gospodarki obecnie bardzo innowacyjną. Poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii przetwarzania i odzysku surowców znajdujących się w odpadach jest pożądanym działaniem. Efekty
wdrażania innowacji mogą być jednak odroczone w czasie, na co wpływa tempo przyswajania i akceptacji poszczególnych rozwiązań przez klientów, a także dostosowanie regulacji
prawych w tym zakresie. Dlatego ważne jest dostosowanie innowacji do potrzeb potencjalnych użytkowników oraz ich szerokiej dostępności, także pod względem cenowy (Sobolewski, Wściubiak, 2017, s. 450).
Przedstawione w rozdziale trzecim rozważania dotyczące dostępności krajowych zasobów biomasy z poszczególnych źródeł (lasy, rolnictwo, przemysł pokrewny, gospodarka
odpadowa), a także regulacji prawnych obowiązujących w zakresie gospodarki energetycznej oraz odpadowej miały na celu przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej hipotezy H1,
którą przedstawiono w podrozdziale 1.3. W tym zakresie zostały zrealizowane zadania badawcze wynikające z celów szczegółowych dotyczących analizy dostępności biomasy i odpadów biodegradowalnych z krajowych zasobów oraz analizy regulacji prawnych
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obowiązujących w gospodarce energetycznej i odpadowej w zakresie stosowania biomasy
i bioodpadów w procesach konwersji.
Dokonując analizy danych zawartych w rozdziale trzecim pod kątem weryfikacji założeń hipotezy H1 można wyciągnąć następujące wnioski:
•

badania literaturowe oraz obserwacje własne w zakresie waloryzacji krajowych zasobów
substratów stanowiących materiał do produkcji biomasy wskazują na znaczny ich potencjał teoretyczny,

•

badania literaturowe oraz obserwacje własne wskazują na fakt, że ze względu na wysokie
koszty pozyskania biomasy z poszczególnych źródeł (lasy, rolnictwo, przemysł pokrewny), a także konkurencyjność branży drzewnej (w tym wytwórców płyt drewnopochodnych i celulozowni) oraz lokalnego społeczeństwa, cześć potencjału teoretycznego
nie jest dostępny dla energetyki, co wpływa na zredukowany poziom potencjału technicznego i ekonomicznego biomasy dla celów energetycznych,

•

badania literaturowe oraz przeprowadzone badania wskazują, że regulacje prawne definiujące wymagania dla biomasy dla celów energetycznych, determinują stosowanie
określonych sortymentów biomasowych, a także ich jakość, co istotnie ogranicza wykorzystanie krajowego potencjału surowców naturalnych, a także zastosowanie substratów
pochodzących z gospodarki odpadowej.

Przedstawione wnioski oparte na badaniach naukowych, zarówno literaturowych, jaki
i związanych z obserwacją praktyki gospodarczej, weryfikują pozytywnie hipotezę H1.
Wynika z tego fakt, że w modelu zarządzania biomasą aspekt spełnienia wymagań prawnych
w zakresie substratów biomasowych brany jest pod uwagę i oceniane jest spełnienie kryterium regulacji prawnych. Wnioski te wskazują na częściowe osiągnięcie celu głównego
pracy, w zakresie określenia kryteriów determinujących kształtowanie systemu zarządzania
biomasą w krajowych instalacjach końcowych.
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4. ZARZĄDZANIE BIOMASĄ W GOSPODARCE ODPADOWEJ I ENERGETYCZNEJ
Biomasa jako surowiec energetyczny jest silnie zróżnicowany pod względem stanu skupienia, ciężaru właściwego, wilgotności, zwartości pierwiastków, wartości opałowej.
W większości przypadków jest to surowiec o dużej objętości i zawartości wody, wytwarzany
na rozproszonych przestrzennie polach i lasach, lub zbierany z rozległego terenu (odpady).
Z tych powodów zarządzanie logistyczne biomasą wymaga dużych nakładów na zbiór,
transport, magazynowanie i dalsze procesy przetwarzania, a także specyficznego podejścia
do zarządzania tym surowcem (Gostomczyk, 2012, s. 939).
Zarządzanie biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej jest zdeterminowane regulacjami prawnymi obowiązującymi w tych obszarach, a także charakterystyką paliwa biomasowego (Jąderko, Białecka, 2016, s. 16). Korelację uwarunkowań legislacyjnych
z właściwościami paliwa biomasowego i sposobu jej zagospodarowania przedstawia poniższy rysunek (Rys. 70).

Regulacje prawne

Procesy pozyskania

Proces przetwarzania

Produkt finalny

Biomasa

Pozyskanie i zbiór
/ Pozostałości
poprodukcyjne /
Pozostałości
z upraw

Fermentacja /
Spalanie / Inne

Osad / Popiół /
Biogaz / Nawóz

Gospodarka energetyczna

Odpady
biodegradowalne

Kompostowanie/
Fermentacja /
Termiczne
przekształcanie
odpadów / Inne

Zbieranie /
Selektywna
zbiórka /
Recykling /
Odzysk

Kompost / Biogaz
/ Osad / Popiół

Gospodarka odpadowa
Rys. 70. Biomasa w gospodarce energetycznej i odpadowej
Źródło: opracowanie własne.

Z rynkiem biomasy na cele energetyczne bezpośrednio powiązane są i warunkują jego
działania także inne rynki, w tym: drzewny, rolny i energetyczny. Dostępność i zatasowanie
biomasy kształtowane jest prawem popytu i podaży regulowanego przez ceny, przy czym
stronę podażową rynku biomasy tworzą wszyscy dostawcy biomasy, a stronę popytową –
zainteresowani jej nabyciem wytwórcy energii, w tym energetyka: zawodowa, przemysłowa, komunalna oraz odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe). Elementem rynku
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biomasy drzewnej na cele energetyczne są również ogniwa pośredniczące w transakcjach
kupna-sprzedaży (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 65). Potencjalni dostawcy biomasy mogą
być również jej odbiorcami oraz producentami energii w miejscu jej powstawania (np.: zakłady drzewne, gospodarstwa rolne i inne). Uzyskana na miejscu energia jest wykorzystywana na własne potrzeby producenta lub sprzedawana jako energia odnawialna (Ratajczak,
Bidzińska, 2013, s. 65).
Wobec powyższego zarządzanie biomasą w zakresie gospodarki energetycznej składa
się z zasadniczych elementów takich jak: pozyskanie materiału wejściowego do produkcji
biomasy, produkcja biomasy, transport, procesy technologicznego przetwarzania biomasy
w energię, uzyskanie produktu finalnego, zagospodarowanie odpadów z procesów technologicznego. Poszczególne etapy są umiejscowione w czasie i przestrzeni, a w zależności od
źródła pochodzenia biomasy oraz miejsca jej energetycznego przetworzenia, występuje

Spalanie
w miejscu
wytworzenia
biomasy

Transport
zewnętrzny

Pozostałości
poprodukcyjne
w postaci: trocin,
zrębek, drewna
kawałkowego, inne

Wytworzenie
energeii

Drewno okrągłe

Wytworzenie
biomasy

Transport z lasu

różna ilość operacji logistycznych (Rys. 71; Rys. 72).
Zagospodarowanie
popiołów

Rys. 71. Przykładowe etapy przetwarzania biomasy w zakładzie drzewnym wraz z wytworzeniem energii

Spalanie
w
elektrowni

Transport zewnętrzny

Magazynowanie
biomasy

Wytworzenie energeii

Rozdrobnienie
materiału
drzewnego

Transport do elektrowni

Materiał
drzewny w
postaci
drewna,
pozostałości
drzewnych,
pozostałości
zrębowych

Wytworzenie biomasy
u dostawcy

Las /
uprawa /
zakłady
drzewne

Transport z lasu lub
zakładu drzewnego

Pozyskanie materaiłu
drzewnego

Źródło: opracowanie własne.
Zagospodarowanie
popiołów

Rys. 72. Przykładowe etapy pozyskania, przetwarzania biomasy i wytworzenie energii w elektrowni
Źródło: opracowanie własne.

W zależności od przyjętego modelu logistycznego dostarczania i przetwarzania biomasy,
ilość ogniw w łańcuch dostaw do elektrowni może być różna (Rys. 73).
Miejsca
wytwarzania
biomasy

Dostawca
/Producent/

Miejsca
wytwarzania
biomasy

Dostawcy
/Producenci/

Elektrownia

Dostawcy

Dostawca
końcowy

Rys. 73. Złożoność łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne
Źródło: opracowanie własne.
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Elektrownia

W zakresie gospodarki odpadowej łańcuchy dostaw odpadów biodegradowalnych są
znacznie bardziej złożone, co wynika ze specyfiki sposobu ich zbierania odpadów (Rys. 74).
Zbieranie zmieszanych
odpadów komunalnych

Selektywne zbieranie
bioodpadów

Kompostowanie /
Fermentacja / MBP /
Spalarnia odpadów

Kompostowanie /
Fermentacja / MBP /
Spalarnia odpadów

Mechaniczne
sortowanie odpadów

Zbieranie i transport
segregowanych
odapdów

Zbieranie i transport
zmieszanych
odpadów
Gospodarastwo
domowe wytwarzanie
odpadów

Gospodarstwo
domowe wytwarzanie
i sortowanie
odpadów

Rys. 74. Łańcuch zbiórki i dostaw bioodpadów
Źródło: opracowanie własne.

Dotychczasowe analizy praktyk stosowanych w kraju w zakresie zagospodarowania
energetycznego biomasy wskazują na istniejące trudności zwłaszcza w obszarze energetycznego odzysku odpadów w gospodarce odpadowej. W porównaniu do zastosowania biomasy
leśnej lub rolnej, procesy te nadal są niekompletne, nieskoordynowane i mało elastyczne
(Jąderko, Białecka, 2016, s. 9).
4.1. Procesy produkcyjne w gospodarce odpadowej
Gospodarka odpadami jest obszarem regulowanym prawnie. W jej zakresie wyróżnia się
następujące procesy: zbieranie odpadów, recykling, odzysk, przetwarzanie, termiczne przekształcanie odpadów, unieszkodliwianie odpadów, składowanie.
Zbieraniu odpadów odpowiada gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru
i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów (Ustawa, 2012, s. 9).
Selektywne zbieranie odpadów jest innym rodzajem zbierania odpadów, w którym
w ramach danego strumienia odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania,
obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi
121

samymi cechami (Ustawa, 2012, s. 7). Wobec tego, w zakresie selektywnego zbierania bioodpadów, ważne jest oddzielenie tego rodzaju odpadów od pozostałych rodzajów odpadów,
w celu uniknięcia zanieczyszczenia ich różnymi frakcjami odpadów lub składników odpadów, a także połączenia z nimi. Zanieczyszczeniami w przypadku bioodpadów są kawałki
tworzyw sztucznych, szkło, metal lub podobne materiały nieulegających biodegradacji,
z wyłączeniem pisaku, żwiru i małych kamieni (Jędrczak, 2007, s. 11-12).
W gospodarce odpadowej procesami mającymi na celu odzyskiwanie części materiałów
ze strumienia odpadów w celu powtórnego ich wykorzystania są recykling i odzysk.
Recyklingiem określa się proces odzysku, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach (Ustawa, 2012, s. 7). Recykling nie obejmuje odzysku energii i ponownego
przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk, ale może to być recykling organiczny, czyli ponowne przetwarzanie materiału organicznego w procesie obróbki tlenowej (kompostowanie), lub beztlenowego rozkładu biologicznego w kontrolowanych warunkach, przy wykorzystaniu mikroorganizmów.
W wyniku tych procesów powstaje materia organiczna lub metan (Ustawa, 2012, s. 7;
Jędrczak, 2007, s. 9).
Odzysk jest procesem, w wyniku którego odpady uzyskują właściwości użytkowe pozwalające na zastosowanie ich w celu zastąpienia innych materiałów, które w przeciwnym
przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są
przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.
Jednym ze sposobów odzysku jest odzysk energii, w tym termiczne przekształcanie odpadów (Ustawa, 2012, s. 6-8). Dla odróżnienia, unieszkodliwianie odpadów nie jest procesem
odzysku, nawet wówczas gdy wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub
energii (Ustawa, 2012, s. 8). Proces ten ma na celu poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który
nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska (Jędrczak, 2007, s. 9).
W zakresie gospodarki opadami stosuje się również pojęcie przetwarzania odpadów,
który jest procesem odzysku lub unieszkodliwiania, obejmującym także procesy poprzedzające te procesy, to jest przygotowanie odpadów (Ustawa, 2012, s. 7).
Procesami odzysku w zakresie przetwarzania odpadów biodegradowalnych, zgodnie
z krajowymi regulacjami prawnymi, są (Ustawa, 2012, s. 205):
• R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub inny środek wytwarzania energii,
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• R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (obejmuje: kompostowanie, fermentację, kofermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, takie jak: zgazowanie, pirolizę),
• R10 - obróbkę na powierzchni ziemi przynoszącą korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu
środowiska,

• R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych
w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).
Procesy produkcyjne w gospodarce odpadowej to działania mające na celu uzyskanie
wymiernych korzyści z przetwarzania odpadów, zarówno w zakresie ochrony środowiska,
jak i ekonomicznym. W celu energetycznego wykorzystania odpadów zastosowanie mają
dwie metody: biologiczna i termiczna, które różnią się przebiegiem i produktem finalnym
(Rys. 75).
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i popioły,
inne

GAZ, żużel
i popioły,
inne

Rys. 75. Procesy przetwarzania bioodpadów
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2007; Rosik-Dulewska, 2010).

Dobór metody zagospodarowania odpadów biodegradowalnych zależy od rodzaju strumienia odpadów planowanych do przetwarzania, ponieważ jakość i ilość odpadów wpływa
na wybór metody i technologii konwersji, a także na efektywność procesu i jakość produktów finalnego (Ministerstwo Środowiska, 2008, s. 6).
Procesy biologicznego przetwarzania odpadów
Procesy biologiczne stosowane są głównie w celu przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, w tym odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu frakcji do odzysku
i recyklingu, do przygotowania ich do ostatecznego składowania, a także procesów odzysku,
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w tym odzysku energii, lub termicznego unieszkodliwiania (Ministerstwo Środowiska,
2008, s. 6). Zakres odpadów stosowanych w tej technologii jest szeroki, muszą one jednak
zawierać substancje pokarmowe i organiczne, w wystarczających ilościach i w odpowiednych proporcjach, które ulegają biodegradacji, a także wykazują odpowiednie uwodnienie
i pH środowiska (Jędrczak, 2007, s. 25; Ledakowicz, Krzystek, 2005, s. 165; SmurzyńskaŁukasik, 2020, s. 21-23).
Procesy biologiczne przeznaczone do przetwarzania czystych, zbieranych selektywnie
odpadów ulegających biodegradacji, pochodzenia komunalnego oraz przemysłowego dzielę
się na (Ministerstwo Środowiska, 2008, s. 5):
• tlenowe - kompostowanie (proces recyklingu organicznego R3), którego głównym celem jest wytworzenie kompostu, czyli produktu, który nie będzie już odpadem, gdy spełni
kryteria jakościowe dla nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę
roślin (tzw. polepszaczy gleby),
• beztlenowe - fermentacja metanowa (proces recyklingu organicznego R3), którego
głównym celem jest wytworzenie biogazu oraz przefermentowanego produktu (tzw. fermentatu), który nie będzie już odpadem, jeżeli spełniać będzie kryteria jakościowe dla
nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin.
Podstawowymi korzyściami przetwarzania odpadów metodami biologicznymi są
zmniejszenie objętości organicznej frakcji odpadów komunalnych oraz uzyskanie pełnowartościowego kompostu ze zbieranych odpadów. Procesy te są bezpieczne i kontrolowane.
Odpady po procesie biologicznego przetwarzania są inertne i nie zagrażają środowisku, ponieważ procesy te prowadzą do stabilizacji odpadów, a także do uzyskania wysokoenergetycznego paliwa (Jędrczak, 2007, s. 4-5; Kleszcz, 2018, s. 49-51; Smurzyńska-Łukasik,
2020, s. 21-23).
O doborze metody biologicznego przekształcania odpadów decyduje struktura odpadów,
a w szczególności: wielkość frakcji, porowatość odpadów, wilgotność, zawartość substancji
ligno-celulozowych (Janczak, Mazurkiewicz, 2019, s. 70; Jędrczak, 2007, s. 25).
Odpady poddawane kompostowaniu lub fermentacji w wielu wypadkach muszą być
poddawane procesom przygotowawczym, w tym sortowaniu, rozdrobnieniu, lub sanizacji
(termicznego zabijanie organizmów patogennych). W tym celu wykorzystuje się procesy
przetwarzania mechaniczno-biologicznego odpadów komunalnych (BMP) (Jędrczak, 2007,
s. 11-12; Wielgosiński, 2019, s. 16-18; Czekała, Sawicka (2006), s. 47-48). Przygotowanie
i dobór odpadów wpływa także na szybkość i efektywność przebiegu procesów
124

biologicznego przetwarzania (Jędrczak, 2007, s. 61; Kleszcz, 2018, s. 49-51; SmurzyńskaŁukasik, 2019, s. 32-35; Czekała, Sawicka, 2006, s. 44).
Kompostowanie jest kontrolowanym, autotermicznym i termofilowym rozkładem biologicznym, przez mikro- i makroorganizmy przy obecności tlenu, wraz ze stabilizacją substratów organicznych. Efektem tego procesu jest kompost pewny sanitarnie, zasobny w substancje humusowe i biogenne, który można magazynować i wprowadzać do gruntu, bez
szkodliwego wpływu na środowisko (Jędrczak, 2007, s. 10-11; Kleszcz, 2018, s. 49-51).
Proces kompostowania, ze względu na sposób i miejsce pryzmowania odpadów, dzieli
się na (Jędrczak 2007, s. 11; Scholwin i in., 2005, s. 32-33):
• kompostowanie w pryzmach (otwarte) – składanie bioodpadów umieszczonych w wydłużonych pryzmach, które są okresowo przerzucane w sposób mechaniczny w celu zwiększenia porowatości materiału w pryzmie oraz poprawienia jego jednorodności,
• kompostowanie w reaktorach (zamknięte) – składowanie bioodpadów w zamkniętym reaktorze, w którym proces kompostowania jest przyspieszony przez optymalizację napowietrzania, uwodnienia odpadów i kontrolę temperatury,
• kompostowanie przydomowe – składowanie bioodpadów, ich kompostowanie i wykorzystanie kompostu w ogrodzie należącym do prywatnego gospodarstwa domowego,
• kompostowanie on-site – kompostowanie bioodpadów w miejscu powstawania,
• kompostowanie lokalne – kompostowanie bioodpadów przez grupę ludzi w obrębie lokalnej społeczności, w celu kompostowania bioodpadów własnych i wytworzonych przez
innych ludzi możliwie najbliżej miejsca, w którym zostały wytworzone,
• kompostowanie kontenerowe – kompostowanie w fermentorach mobilnych bądź wsuwanych, które potem są hermetycznie zamykane. Makroorganizmy są dodawane do substratu świeżego za pomocą substratu zaszczepiającego. Proces kompostowania w tej metodzie jest połączony w fazie końcowej z procesem fermentacji i produkcją biogazu.
Kompostowanie, ze względu na sposób napowietrzania, dzieli się na statyczne i dynamiczne. W tym zakresie istotnym jest sposób podawania tlenu do substratów (Rosik-Dulewska, 2010, s. 171–174).
W procesie kompostowanie zachodzą dwa procesy biochemiczne (Rosik-Dulewska,
2010, s. 169):
•

mineralizacja – czyli utlenianie substancji organicznych do CO2, H2O, azotanów, siarczków, fosforanów i innych (jest to proces egzotermiczny, tj. samozagrzanie pryzmy),
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•

humifikacja – czyli synteza składników rozkładu w wielocząstkowe substancje próchniczne.

Proces kompostowania można opisać wzorami (Jędrczak, 2007, s. 198 i s.205):
2C64H104O37N + 141,5O2→128CO2 + 101H2O + 2NH3
Odpad ograniczy + mikroorganizmy + O2 (powietrze) → H2O + CO2 + kompost + ciepło
Kompostowanie przebiega przy udziale mikroorganizmów (bakterie, promieniowce,
grzyby, pierwotniaki, wrotki), które rozkładają substancje organiczne, a ich aktywność zależy od odpowiedniego składu chemicznego odpadów (minimum 30% substancji organicznych i brak substancji toksycznych), pH masy kompostu (optymalne około 6.5), temperatury
procesu (optymalna 50-65ºC), stężenia tlenu i napowietrzenia (0,6-1,9 m3/kg s.m. organicznej/dobę), rozdrobnienia odpadów (25-40 mm dla kompostowania naturalnego i ok 12 mm
dla mechanicznego), wilgotności (40-70%, optymalnie 55%), stosunku C/N (optymalny 2535:1). Parametry te muszą być kontrolowane podczas procesu dla zapewnienia jego efektywności i dobrej jakości produktu finalnego (kompostu) (Rosik-Dulewska, 2010, s. 170;
Jędrczak, 2007, s. 199-210; Czekała, Sawicka, 2006, s. 48).
Proces kompostowania składa się z kilku zasadniczych faz, różniących się temperaturą
i aktywnością grup mikroorganizmów. Przebieg i czas trwania poszczególnych faz zależy
od zastosowanych metod kompostowania (Rys. 76) (Rosik-Dulewska, 2010, s. 172).
Faza wstepnęgo kompostowania
Faza mezofina

Faza termofilna

Czas: 12-48 godz.

Organizmy mezofilne (do 45ºC)

Faza intesywnego kompostowania
Czas: kilka dni ÷ kilku
Organizmy termofilne
tygodni
(40-70ºC)

Produkty: H2O, CO2,
NH3

Faza przemian - kompostowanie właściwe
Faza mezofina
(spadek temperatur)

Wychłodzenie
materiału

Czas: 3-5 tygodni

Organizmy mezofilne

Faza dojrzewania kompostu - kompostowanie wtórne
Czas: do kilku
Powstaje humus
miesięcy
(stabilna frakcja kompostu)

Zmniejszenie objetości
odpadów

Pojawia się
makrofauna

Rys. 76. Charakterystyka faz procesu kompostowania
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2007; Rosik-Dulewska, 2010).
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Elementami wpływającymi na przebieg i czas trwania procesu kompostowania są natlenienie, wilgotność, zawartość substancji odżywczych. Czynniki te decydują o właściwym
rozwoju mikroorganizmów rozkładających bioodpady (Rosik-Dulewska, 2010, s. 171–174;
Jędrczak, 2007, s. 200-209). W celu zapewnienia wymaganych warunków procesu kompostowania prowadzi się czynności mające na celu natlenienie pryzmy, utrzymanie właściwej
porowatości i wilgotności oraz temperatury (Jędrczak, 2007, s. 220-258).
Przy odpowiednio długim czasie kompostowania, w warunkach kontrolowanego procesu, wszystkie substancje organiczne powinny zostać rozłożone, co w warunkach naturalnych jest raczej rzadkie. Współczynnik rozkładu dla poszczególnych składników odpadów
jest różny i wynosi odpowiednio dla: celulozy 50-90%, hemicelulozy 70%, węglowodanów
70%, ligniny 0%, tłuszczów 40%, białek 50%. Ze względu na skład elementarny odpadów,
materiał ograniczy charakteryzuje się następującym współczynnikiem rozkładu: odpady komunalne – 66%, biofrakcja odpadów komunalnych – 43-54%, osady ściekowe – 35-55%,
odpady zielone – 66% (Jędrczak, 2007, s. 205).
Produktem finalnym procesu kompostowania jest kompost (humus), który ze względu
na stopień przekompostowania odpadów dzieli się na (Jędrczak, 2007, s. 283):
• kompost świeży – materiał wyjałowiony, pozbawiony składników o dużych wymiarach
(dzięki przesianiu), charakteryzujący się wysoką zawartością substancji organicznych,
w tym wysokiego ilorazu węgla do azotu (C/N wynosi 25-30:1),
• kompost dojrzały - uzyskany ze świeżego kompostu przez dalsze jego kompostowanie do
stanu ustabilizowania, który jest bezpieczniejszy dla systemu korzeniowego roślin,
a wartość węgla do azotu jest korzystniejszy dla roślin (C/N jest poniżej 15:1).
Kompost, aby był dopuszczony do przyrodniczego użytkowania, musi być produktem
bezpiecznym. W tym celu musi spełniać wymagania sanitarne, nie może zawierać nadmiaru
metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As) oraz związków toksycznych. Musi być
także bezmotorowy i wolny od nadmiaru szkła, plastiku i innych tworzyw sztucznych, tekstyliów, papieru i odpadów nie będących biodegradowalnymi (Rosik-Dulewska, 2010,
s. 190; Jędrczak, 2007, s. 282-283). W Polsce zakres wymagań dla kompostu zawiera norma
branżowa dla kompostów z odpadów komunalnych (BN 89/9103-09) oraz regulacje prawne,
w tym ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (szczegółowo ten zakres został opisany przez
Autorkę w podrozdziale 5.1).
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Drugim procesem biologicznego przetwarzania odpadów jest fermentacja metanowa.
Jest ona określana jako kontrolowany, biologiczny proces rozkładu przez mikroorganizmy
(w tym bakterie metanowe) i stabilizacji substratów organicznych, w warunkach beztlenowych, w którym substancje organiczne są przekształcane w metan i dwutlenek węgla (Jędrczak, 2007, s. 10-11; Smurzyńska-Łukasik, 2020a, s. 28-30; Wawrzyniak, 2018, s. 38-40;
Wiącek, Tys, 2015, s. 7-8).
Substratami stosowanymi do tego procesu jest materia organiczna pochodząca z rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, z gospodarki odpadowej i osady ściekowe (Schattauer,
Weiland, 2005, s. 4). Ze względu na zawartość substancji stałych w substracie (TS) wyróżnia
się metodę fermentacji: mokrą (do 10% całkowitej substancji stałej TS), półsuchą (10-20%
TS), suchą (20% TS) i proces biokonwersji (Scholwin i in., 2005, s. 23; Bis, Zarzycki, 2017,
s. 36; Weiland, 2010, s. 850).
Do odpadów komunalnych stanowiących substraty procesu fermentacji metanowej zalicza się: frakcję organiczną odpadów komunalnych, odpady kuchenne i przeterminowane artykuły żywnościowe, ścinki roślin i traw pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z placów i targowisk, odpady wytwarzane w gospodarce komunalnej, w tym osady
ściekowe (Wiącek, Tys, 2015, s. 27; Smurzyńska-Łukasik, 2020, s. 21-23).
Fermentacja przebiega w kilku etapach, przy udziale kilku grup mikroorganizmów, wymagających specyficznych warunków środowiskowych (Rys. 77) (Jędrczak, 2007, s. 79-85;
Smurzyńska-Łukasik, 2020, s. 21-23; Wiącek, Tys, 2015, s. 10-14; Schattauer, Weiland,
2005, s. 5-6; Gołaszewski, 2014, s. 20-21; McKendry, 2002c, s. 55-56; Weiland, 2010,
s. 851).
Hydroliza (bakterie hydrolizujące)
Rozkład białek i weglowodanów do
Rozkład tłuszczy do kwasów tłuszczowych,
aminokwasów i cukrów
aminokwasów i cukrów
Kwasogeneza (bakterie zakwaszające)
Rozkład aminokwasów i cukrów do kwasów (propionowego, butylowego, walerianowego, inne)
Octanogeneza (bakterie octanogenne)
Rozkład do kwasu octowego i wodoru
Metanogeneza (bakterie metanogenne)
Metan
Rys. 77. Etapy procesu fermentacji bioodpadów
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2007; Wiącek, Tys, 2015).
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W przypadku fermentowania „trudnych” substancji (substancje lignocelulozowe i hemicelulozowe) stosuje się dodatkowo metodę hydrolizy enzymatycznej oraz ozonowania biomasy, z zastosowanie odpowiednich substancji chemicznych (Smurzyńska-Łukasik, 2020,
s. 21-23).
Proces fermentacji można opisać wzorami (Wiącek, Tys, 2015, s. 10-11):
•

faza hydrolizy:
C6H10O4 + 2H2O → C6H12O6

•

faza kwasogenezy:
C6H12O6 + 2H2 → 2CH3CH2COOH + 2H2O
C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2

•

faza octogenezy i metanogenezy:
2CH3CH2OH + 2CO2 → 2CH3COOH + CH4,
CH3COOH → CH4 + CO2,
CH3OH + H2O → CH4 + H2O,
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O.
Najefektywniejszą fermentacją jest mezofilowa, w temperaturze 32–42°C. W tych wa-

runkach rozkład materii organicznej i produkcja biogazu jest stopniowa, a cały proces jest
stabilny. Dlatego też biogazowni mezofilowych jest najwięcej w Polsce i na świecie
(Smurzyńska-Łukasik, 2019, s. 32-35).
Proces fermentacji trwa średnio 20−30 dni i w tym czasie 80% substancji ulegających
biodegradacji zostaje przekształcone w biogaz, 10% w związki rozpuszczalne, które przechodzą do ścieków, a pozostałe 10% przechodzą w nowe związki, które są stabilne biologicznie (kwasy huminowe) (Jędrczak, 2007, s. 167-193).
Na właściwy przebieg fermentacji ma wpływ: dobór, przygotowanie i zmieszanie odpadów, parametry środowiska (pH, temperatura, stężenie składników pokarmowych i związków toksycznych, zasolenie), dobór populacji mikroorganizmów, mieszanie złoża, dostarczanie składników pokarmowych i inhibitorów, stosunek węgla do azotu (C:N) oraz ilość
pożywki (Rys. 78) (Jędrczak, 2007, s. 85-93; Pabis i in., 2015, s. 238; Smurzyńska-Łukasik,
2020, s. 21-23; Smurzyńska-Łukasik, 2020a, s. 28-30; Wiącek, Tys, 2015, s. 14-17;
Schattauer, Weiland, 2005, s. 6-10; Gołaszewski, 2014, s. 20-25; McKendry, 2002c, s. 56).
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Wilgotność substratu

Temperatura fermentacji

Przepływ substancji

• mokra (< 15% s.m. w cieczy)
• półsucha (ok 20% s.m. w cieczy)
• sucha (20-40% s.m. w cieczy)
• psychrofilna (5–25°C)
• mezofilna (25–45°C)
• termofilna (45–60°C)
• ciagły
• okresowy

Liczba stopni ferentacji

• jednostopniowe
• dwustopniowe
• wielostopniowe

Sposób zmieszania złoża

• mechaniczny
• strumieniem gazu
• perkolacją

Rys. 78. Rodzaje technologii fermentacji bioodpadów ze względu na parametry procesu konwersji
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2007; Pabis i in., 2015).

Materiał pofermentacyjny (poferment), który kwalifikowany jest jako odpad (kod 19 06
06), jest poddawany dalszej obróbce, w tym (Jędrczak, 2007, s. 194; Wawrzyniak, 2018,
s. 38-40; Gołaszewski, 2014, s.24-26):
• odwodnianiu – usuwanie nadmiaru wody, w celu uzyskania gęstości nasypowej umożliwiającej: przesypywanie, magazynowanie, załadunek, transport, składowanie - uzyskuje
się produkt w postaci „świeżego” kompostu,
• stabilizacji tlenowej i konfekcjonowaniu – dalsze przetwarzanie „świeżego” kompostu
w procesie uproszczonego kompostowania pryzmowego do uzyskania „dojrzałego” kompostu i dalsze jego sortowanie, mieszanie, rozdrabianie.
Zarówno kompost, jak i ścieki z procesu odwadniania przefermentowanych odpadów,
można wykorzystać jako nawóz w rolnictwie, po spełnieniu wymagań jakościowych (Jędrczak, 2007, s. 195; Wawrzyniak, 2018, s. 38-40; Bis, Zarzycki, 2017, s. 36-37). Poferment
zawiera wiele cennych substancji, niemniej jednak, przed jego zastosowaniem jako nawóz
wymagana jest odpowiednia stabilizacja i długie przechowywanie (Bis, Zarzycki, 2017,
s. 36-37).
O wydajności procesu fermentacji decydują: jednostkowa produkcja biogazu i szybkość
produkcji biogazu. Gaz fermentacyjny (biogaz) różni się składem od gazu ziemnego i jest
mieszaniną gazów: metanu (50-75%), dwutlenku węgla (25-45%), siarkowodór (20-20000
ppm), wodór (<1%), tlenek węgla (0-2%), azot (<2%), tlen (<2%), inne (śladowe ilości).
Jedynie metan w biogazie ma właściwości energetyczne (Oleszkiewicz, 1999, s. 127;
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Jędrczak, 2007, s. 108-109; Smurzyńska-Łukasik, 2020a, s. 28-30; Schattauer, Weiland,
2005, s. 15-16; Pabis i in., 2015, s. 242-243; Gołaszewski, 2014, s. 25).
Uzysk biogazu i gazów energetycznych zależy od rodzaju odpadów, ich produktywności
i parametrów procesu konwersji (Tab. 13) (Kupryś-Caruk, 2017, s. 73; Wiącek, Tys, 2015,
s. 14-28; Smurzyńska-Łukasik, 2020a, s. 28-30; Pabis i in., 2015, s. 242-243).
Tabela 13. Produkcja metanu z wybranych odpadów pochodzenia przemysłowego i komunalnego
Zawartość suchej masy
w tonie substratu
(% wsadu)

Zawartość suchej masy
organicznej
[% s.m.o.]*

Produkcja metanu
[m3/tonę s.m.o.*]

Odpady i resztki owoców

25-45

90-95

590-660

Melasa

80-90

85-90

360-490

Wysłodziny browarnicze

20-25

70-80

580-750

Wywar pogorzelniany
ziemniaczany

6-7

83-88

430-700

Wywar pogorzelniany
owocowy

2-3

95

300-650

Świeża pulpa owoców/
warzyw

13

90

650-750

Ocieki z przeróbki owoców i warzyw

3,7

70-75

1500-2000

25-45

85-95

660-680

Serwatka

4-6

85-90

420-600

Woda procesowa

1,6

65-90

3000-4500

Odpady sklepowe

5-20

80-90

400-600

Odpady kuchenne i przeterminowana żywność

9-37

80-98

200-500

Odpady zielone

12

83-92

550-680

Osady ściekowe

5-24

80-95

900-1200

12-15

75-86

250-450

Substrat

Wytłoki z jabłek

Odpady mięsne
*s.m.o. – sucha masa organiczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wiącek, Tys, 2015).

W połączeniu z tlenem atmosferycznym biogaz, który jest mieszaniną gazów, staje się
wybuchowy w określonych granicach, dlatego też przy budowie i eksploatacji biogazowni
wymagane jest przestrzeganie szczególnych przepisów bezpieczeństwa (Scholwin i in.,
2005, s. 104).
Oczyszczony metan, uzyskany w procesie dalszego przetwarzania biogazu, może być
wykorzystany do produkcji: energii cieplnej, energii elektrycznej, zasilania sieci gazu ziemnego, produkcji paliw do silników pojazdów, produkcji metanolu, biometanu i biowodoru
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(Ledakowicz S., Krzystek L., 2005, s. 165; Jędrczak, 2007, s. 173; Smurzyńska-Łukasik,
2020a, s. 28-30).
W zakresie produkcji biogazu składowiskowego, o efektywności tego procesu decyduje
ilość i jakość odpadów organicznych zdeponowanych na składowisku, wysokość składowania odpadów, temperatura i ciśnienie panujące w skarpie składowiskowej. Wytwarzanie tego
gazu może trwać nawet 30 lat od momentu zdeponowania odpadów, a średni uzysk gazu
składowiskowego wynosi 200-250 m³ z tony odpadów. Gaz składowiskowy zawiera
około 45-65% metanu i w większości przypadków jest zużywany na własne potrzeby składowisk odpadów (Woźniak, 2017, s. 54-55).
W procesie wytwarzania biogazu z osadów ściekowych uzyskuje od 35 do 280 m³ gazu
z 1 tony mokrych osadów. Wytworzony gaz z osadów ściekowych wykorzystywany jest
głównie na potrzeby własne oczyszczalni, ze względu na duże zapotrzebowanie na energię
elektryczną i ciepło w głównych procesów technologicznych (Woźniak, 2017, s. 54-55).
Analiza efektywności poszczególnych rodzajów biogazowni wskazuje na wyższą efektywność biogazowni wykorzystujących osady ściekowe niż biogazowni rolniczych. Wynika
to z ilości biogazu (ilości m3) wykorzystanego do produkcji 1 MWh energii elektrycznej
z poszczególnego rodzaju biogazowni. Dotyczy to również efektywności ekonomicznej, ponieważ biogazownie przy oczyszczalniach ścieków odznaczają się wyższym zyskiem końcowym przypadającym na 1 MWh wyprodukowanej energii, nawet po odliczeniu udzielonego dofinansowania (Załuska i in., 2018, s. 56).
Procesy termicznego przekształcania odpadów
Program kompleksowej gospodarki odpadami zakłada, że termicznemu przekształcaniu
odpadów powinny być poddawane tylko pozostałości, które we wcześniejszych procesach
technologicznych utraciły walory użytkowe i mogą być wykorzystanie jako surowiec energetyczny. W tym zakresie ważnym elementem jest kaloryczność i wilgotność odpadów.
Dzięki metodzie termicznej przekształcania odpadów uzyskuje się (Rosik-Dulewska,
2010, s. 199-200):
• redukcję masy (około 35%) i objętości odpadów (około 10%) wartości początkowej,
• termiczną destrukcję i redukcję substancji szkodliwych zawartych w odpadach,
• neutralizację stałych i gazowych produktów spalania,
• pozyskanie energii zawartej w odpadach.
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Wyróżnia się następujące procesy termicznego przekształcania odpadów: spalanie, piroliza, pirolityczne spalanie. Proces spalania odpadów odbywa się w komorze spalania, której kształt oraz kierunek przepływu gazów, w stosunku do spalanych odpadów, zależy od
ich właściwości fizyko-chemicznych. Ze względu na to, że odpady są mieszanką składników
palnych (węgiel, wodór, siarka) i niepalnego balastu (gazowego: azot, CO2, para wodna,
stałego: popiół i ciekłego: woda) w praktyce stosowane są różnego rodzaju instalacje do
termicznego przekształcania odpadów, w tym: instalacje z paleniskami rusztowymi, piece
obrotowe, piece z warstwami fluidalnymi, układy z wykorzystaniem procesu pirolizy.
Najczęściej stosowanymi technologiami spalania odpadów w Europie są paleniska rusztowe
oraz piece obrotowe, a także przemysłowe instalacje do wypalania klinkietu w branży cementowej (Rosik-Dulewska, 2010, s. 204-206; Głodek, 2010, s. 19).
Proces spalania jest szybko przebiegającym egzotermicznym procesem utleniania, który
składa się z umownych faz (Rys. 79) (Rosik-Dulewska, 2010, s. 204-206).
Suszenie odpadów (temp. 100-250ºC)
Odgazowania odpadów (temp. 250-300ºC bez udziału tlenu)
Zgazowanie (temp. około 700ºC)
Właściwe spalanie
Dopalenie niespalonych całkowicie produktów
Rys. 79. Etapy procesu spalania odpadów
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Rosik-Dulewska, 2010).

Pozostałościami po spaleniu odpadów są: żużel i popioły (około 38-40% wag.), złom
metali (około 2-5% wag.), popioły lotne (około 5-8% wag.). Skład ilościowy pozostałości
różni się w zależności od składu odpadów (Rosik-Dulewska, 2010, s. 206).
Klasyczna piroliza, to proces endotermicznej transformacji termicznej bogatych w węgiel substancji organicznych w temperaturze 200-800ºC, w środowisku całkowicie pozbawionym tlenu lub przy bardzo małej jego ilości. Proces ten przeprowadza się z zastosowaniem reaktora: szybowego, fluidalnego, obrotowego, a także w różnej temperaturze: niskotemperaturowa (450-700ºC), wysokotemperaturowa (700-800ºC) (Rosik-Dulewska, 2010,
s. 208-209). Technologia pirolizy, w zależności od temperatury i szybkości nagrzewania
dzieli się na: powolną (5-30 minut), szybką (< 5 sekund), błyskawiczną (30 ms – 1 sekundy)
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(Bis, Zarzycki, 2017, s. 36). W zależności od rodzaju pirolizy uzyskiwana jest inna ilość
poszczególnych rodzajów produktów finalnych (Stucley i in., 2008, s. 110).
W procesie pirolizy uzyskiwane są produkty, których skład i ilość zależy do rodzaju
odpadów, ich właściwości fizyko-chemicznych oraz temperatury procesu. Zalicza się do
nich: gaz pirolityczny (wartość opałową wynosi 12-16 MJ/m3), płynny bioolej (mieszanina
smół, olejów, wody, kwasów i alkoholi), biowęgiel (tzw. koks pirolityczny), pyły (RosikDulewska, 2010, s. 209; Bis, Zarzycki, 2017, s. 36-37; Stucley i in., 2008, s. 109-110).
Piroliza stosowana do niszczenia odpadów organicznych składa się z następujących faz
(Rosik-Dulewska, 2010, s. 209-210; Bis, Zarzycki, 2017, s. 36-37):
•

odparowanie wody i lotnych substancji z odpadów w temperaturze 200-550ºC,

•

rozkład hemicelulozy - powstawanie węglowodorów wyższych (alifatycznych i aromatycznych),

•

rozkład celulozy - powstawanie węglowodorów niskich (1-4 atomy węgla),

•

rozkład ligniny,

•

zasysanie gazów ze spalinami do komory reaktora katalitycznego i utlenienie substancji
organicznych zawartych w gazach pirolitycznych w obecności tlenu.
W procesie pirolizy, dzięki wysokiej temperaturze następuje odchlorowanie odpadów

i unieszkodliwienie chlorowcoorganicznych związków. W jej procesie wytwarzana jest
także energia elektryczna lub cieplna. Energia użyteczna z tego procesu jest jednak znacznie
mniejsza od procesu spalania, ponieważ węgiel jest zamieniany w biowęgiel
(Rosik-Dulewska, 2010, s. 210- 211).
Poszczególne produkty pirolizy można wykorzystać na cele energetyczne, w tym bioolej
jako biokomponent w transporcie oraz gaz i biowęgiel jako paliwo energetyczne. Biowęgiel
może być także stosowany jako nawóz i polepszacz gleby (Bis, Zarzycki, 2017, s. 37;
Stucley i in., 2008, s. 110).
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4.2. Procesy produkcyjne w gospodarce energetycznej
Biomasa na cele energetyczne w dużej mierze poddawana jest podobnym procesom konwersji jak biodegradowalne odpady. Zasadniczą różnicą jest status substratów wejściowych,
które nie są odpadami i nie podlegają restrykcyjnym przepisom w zakresie ich transportu,
magazynowania i przetwarzania. W praktyce, w procesach biologicznej konwersji substratami jest zarówno biomasa, jak i biodegradowalne odpady.
W procesach energetycznego przetwarzania biomasy celem nie jest utylizacja i wytwarzanie energii, a jedynie produkcja energii: cieplej, elektrycznej, cieplnej i energetycznej
w skojarzeniu.
Biomasa może być poddawana konwersji w procesach: biologicznych, fizyko-chemicznych lub termicznych. Energetyczne wykorzystanie biomasy zachodzi poprzez spalanie:
bezpośrednie (drewno, słoma), półproduktów gazowych (biogazu) lub paliw ciekłych (biopłyny, biokomponenty, biopaliwa) (Rys. 80) (Niedziółka, 2011, s. 54; Mirowski i in., 2018,
s. 121). Wybór technologii konwersji zależy od rodzaju i parametrów paliwa biomasowego
oraz mocy układu wytwórczego (Mirowski i in., 2018, s. 121; Roszkowski, 2013, s. 102).

Przetwarzanie biomasy
na cele energetyczne
Biologiczne
Fermentacja
metanowa
Biogaz

Energia

Ferment

Kompost

Fizyko-chemiczne

Fermentacja
alkoholowa

Estryfikacja

Etanol
Metanol

Estry

Biokomponenty
do biopaliw

Termiczne

Spalanie

Energia

Biokomponenty
do biopaliw

Pitoliza

Zgazowanie

Gaz

Gaz

Energia

Energia

Rys. 80. Metody konwersji biomasy
Źródło: opracowanie własne.

Poszczególne technologie konwersji charakteryzują się dużym zróżnicowaniem stopnia
rozwoju i przydatności techniczno-użytkowej (Roszkowski, 2012, s. 88). Do bardziej zaawansowanych technologii zalicza się technologie tzw. zagęszczania energetycznego (np..:
piroliza), natomiast bardziej wydajnymi metodami na etapie wdrożeń i aplikacji są: zgazowanie biomasy w cyklu kombinowanym (IGCC i pochodne) (Roszkowski, 2012, s. 87-88).
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Obecnie metody termiczne są najbardziej rozpowszechnione, natomiast metody biologiczne
uważane są za bardziej efektywne energetycznie i kosztowo (Roszkowski, 2013, s. 101-103;
Ledakowicz, Krzystek, 2005, s. 165).
Procesy biologiczne przetwarzania biomasy
Biomasa, ze względu na przydatność do zastosowania w poszczególnych technologiach
dzieli się na: suchą (stała) i mokrą (o zawartości wody około 80%) (Roszkowski, 2013,
s. 101-103).
Procesy biologicznego przetwarzania stosuje się dla form biomasy zawierającej dużą
ilość wody. Fermentacja jest procesem biologicznym, w którym mikroorganizmy przekształcając związki organiczne pozyskują energię potrzebną do życia. Produkty ich aktywności są specyficzne dla gatunków i decydują o rodzaju fermentacji (mlekowa, octowa, alkoholowa, metanowa). W gospodarce energetycznej, ze względu na właściwości procesu
technologiczne i uzyskiwany produkt finalny, stosuje się głównie fermentacje biomasy
(Kuziemska B. i in., 2014, s. 103):
• alkoholową – powstaje alkohol wykorzystywane do produkcji biopaliw (m.in. jako paliwo transportowe),
• metanową - produktem jest biogaz (mieszanina metanu i innych gazów), wykorzystywany do wytwarzania energii, a w ostatnich czasach również jako substrat do produkcji
biometanu stosowanego m.in. jako paliwo transportowe i w ciepłownictwie.
Fermentacja alkoholowa 9 prowadzona jest przede wszystkim w gorzelniach, w tym
gorzelniach rolniczych, głównie z tzw. roślin jadalnych przystosowanych. Jej produktem jest
destylat rolniczy uzyskiwany z surowców rolniczych energochłonną metodą ciśnieniową zacierania na ciepło, który poddawany jest procesowi odwodnienia do zawartości 99,8% spirytusu, który jest wykorzystywany jako biokomponent do paliw transportowych pod nazwą
bioetanol (Latkowska i in., 2011, s. 223; Osiak i in., 2013, s. 925; Smuga, 2011, s. 379;
Bedyk, Oleksiak, 2002, s. 17-20; Kupczyk, Ruciński, 2008, s. 857-860; Kupczyk, 2007,
s. 133). Obecnie trwają prace nad technologią produkcji biopaliw transportowych tzw. drugiej generacji, których zastosowanie przyniesie korzyści w zakresie redukcji GHG i do
produkcji których będzie się stosowało m.in. biomasę lignocelulozową (Kupczyk, 2008, s.
149; Smuga, 2011, s. 378).

Estryfikacja i fermentacja alkoholowa służą wytwarzaniu paliw wykorzystywanych na cele transportowe
i nie były przedmiotem badań Autorki, wobec czego nie będą omawiane w dalszej części pracy.
9
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Proces fermentacji metanowej jest naturalnym procesem, który zachodzi przy utrzymaniu stałej odpowiedniej temperatury, a jej produktem finalnym jest biogaz. Ze względu
na miejsce zachodzenia procesu wytwórczego wyróżnia się biogaz: rolniczy, składowiskowy, wytwarzany w oczyszczalni ścieków, błotny lub bagienny. Podział ten precyzuje
miejsce powstania biogazu oraz rodzaj substratów użytych do produkcji, jest to jednak podział umowny (Wiącek, Tys, 2015, s. 8; Kuziemska i in., 2014, s. 110; Gołaszewski, 2014,
s. 17-20).
Biogaz można wyprodukować z każdej biomasy, która ulega biodegradacji, zawiera węglowodany, tłuszcze i białka. Warunkiem opłacalności zastosowania danego rodzaju surowca jest zawartość w nim substancji organicznej w ilości powyżej 30% s.m., przy czym
substraty mogą mieć formę stałą lub płynną (Weiland P., 2010, s. 849; Janczak,
Mazurkiewicz, 2019, s. 70; Gołaszewski, 2014, s. 17-18).
W zależności od rodzaju i pochodzenia substratów wykorzystanych jako wsad do produkcji biogazu wyróżnia się biogaz z materiału rolniczego lub przemysłowy. Podstawowymi
grupami substratów są nawozy naturalne (np. gnojowica, pomiot kurzy itp.), rośliny i ich
kiszonki oraz produkty uboczne przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego (Wiącek, Tys,
2015, s. 20; Pabis i in., 2015, s. 239; Kuziemska i in., 2014, s. 110; Gołaszewski, 2014,
s. 17-18).
W biogazowniach rolniczych jako surowiec do produkcji biogazu wykorzystuje się: pozostałości z produkcji roślinnej (odpady zbożowe, odpady z pasz), pozostałości z produkcji
spożywczej (odpady warzyw, wytłoki owoców, odpady tłuszczy i serów, odpady z produkcji
żelatyny i skrobi, wywar pogorzelniany, wysłodziny browarniane), pozostałości z produkcji
zwierzęcej (gnojowica, obornik, suche odchody), biomasę uboczną pochodzenia rolniczego
oraz rośliny z upraw celowych (zboża, w tym kukurydza, rośliny okopowe, rzepak, lucerna),
rośliny z upraw energetycznych (z wyjątkiem biomasy drzewnej i surowców o dominującej
zawartości ligniny), rośliny z upraw rolnych (przede wszystkim w postaci kiszonek), odpady
poubojowe kategorii K2 i K328, inne (Kuziemska i in., 2014, s. 110; Pabis i in., 2015,
s. 239; Janczak, Mazurkiewicz, 2019, s. 70; Zubrzycka i in., 2015, s. 542; KOWR, 2020;
Gołaszewski, 2014, s. 17-18). Według sprawozdań złożonych przez wytwórców biogazu do
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2019 roku do produkcji biogazu rolniczego zużyto
36 rodzajów substratów o łącznej ilości 3,956 mln ton (KOWR, 2020). Do najczęściej stosowanych substratów w polskich biogazowniach rolniczych należą: gnojowica, odpady
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z przemysłu spożywczego, kiszonki z roślin uprawnych, pozostałości z warzyw i owoców,
wywar pogorzelniany (Rys. 81)
1%
Biogazownie < 5MW

24%

16%

7%

15%

18%

19%
2%

Biogazownie > 5MW

27%
0%
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20%

Odpady z przemysłu spożywczego
Kiszonki z kukurydzy
Inne

40%
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Pozostałości z owoców i warzyw
obornik

8%
80%
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100%

Wywar pogorzelniany
Gnojowica

Rys. 81. Rodzaje substratów stosowane do produkcji biogazu w biogazowniach [%]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań10.

Dobór substratów dla biogazowni rolniczych realizowany jest w oparciu o uzysk biogazu
oraz lokalną dostępność i podaż surowców (Kupryś-Caruk, 2017, s. 69; Gołaszewski, 2014,
s. 17-19).
Do oceny wydajności biogazowej substratów i mieszanin fermentacyjnych stosuje się
metody: kalkulacyjno-tabelaryczne, analityczno-doświadczalne (Myczko i in., 2011, s. 112;
Wiącek, Tys, 2015, s. 28-30). Natomiast w celu analizy efektywności biogazowni określa
się efektywność substratów oraz efektywność ekonomiczną (w PLN), które opisują równania (Załuska i in., 2018, s. 51-56):
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑦𝑤𝑛𝑜ść 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑎
𝐼𝑙𝑜ść 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑧𝑢 𝑧𝑦𝑧𝑦𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗ę 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 𝑖 𝑐𝑖𝑒𝑝ł𝑎 [𝑚3]
=
𝐼𝑙𝑜ść 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 𝑤𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑧 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑧𝑢 𝑀𝑊ℎ
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑦𝑤𝑛𝑜ść 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑧𝑛𝑎
𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖 + (𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑦𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡ó𝑤) − 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑢
=
𝐼𝑙𝑜ść 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 𝑤𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑧 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑧𝑢 [𝑀𝑊ℎ]

gdzie: wartość certyfikatów – to instrument pomocowy jakim są zielone, błękitne certyfikaty
[PLN].
Efektywność jednostki biogazowej zależy od jej mocy wytwórczej oraz końcowego zagospodarowania biogazu (produkcja ciepła, energii elektrycznej lub paliwa transportowego).
Dla instalacji o mocy 0,30-10 MW efektywność ta wynosi od 10 - 25% (Roszkowski, 2012,
s. 94).

10

Opis i przebieg badań został opisany w podrozdziale 1.5.
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Stosowanie technologii fermentacji beztlenowej pozwala na uwolnienie od odorów substratów pochodzących z produkcji rolnej i rolno-spożywczej, a przez to wpływa na zmniejszenie zagrożenia ekologicznego. Dodatkowo pozwala na produkcję energii oraz nawozu
organicznego wolnego od odoru i zanieczyszczeń, który przyczynia się do zmniejszenia zużycia nawozów sztucznych. Technologia ta umożliwia zmniejszenie zawartości azotu azotanowego na rzecz amonowego, zniszczenie nasion chwastów i eliminację patogenów, (Pabis i in., 2015, s. 239).
Fermentacja beztlenowa przebiega w czterech fazach przy udziale czterech grup mikroorganizmów, które wymagają odpowiednich dla siebie, ściśle określonych warunków środowiska reakcji (Kuziemska, 2014, s. 104; Pabis i in., 2015, s. 238; Wiącek, Tys, 2015,
s. 10-13; Myczko, 2011, s. 10-11). Przebieg i warunki procesu fermentacji metanowej biomasy są podobne do procesu fermentacji bioodpadów (Autorka przedstawiła te zagadnienia
w podrozdziale 4.1).
W biogazowniach rolniczych stosowane są trzy rodzaje fermentacji metanowych: fermentacja okresowa, fermentacja przemienna i ciągła. Biogazownie te składają się z kilku
zespołów infrastrukturalnych: instalacji zasilającej, komory fermentacyjnej, zbiornik a na
gaz (niskociśnieniowy lub wysokociśnieniowy) (Pabis i in., 2015, s. 241-247; Janczak,
Mazurkiewicz, 2019, s. 70; Kuziemska i in., 2014, s. 104).
Średnia wartość opałowa biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji wynosi
20-26 MJ/m3, co w stosunku do innych nośników energii jest średnią wartością (Tab. 14).
Tabela 14. Porównanie wartości opałowej biogazu z innymi nośnikami energii
Wartość opałowa

Przelicznik stosunku
do 1 m3 biogazu

Biogaz

20-26 MJ/m3

1 m3

Gaz ziemny

33,5 MJ/m3

0,77 m3

Olej napędowy

41,9 MJ/litr

0,62 m3

Węgiel kamienny

32,4 MJ/kg

1,1 kg

Biopaliwo z rzepaku

36,5 MJ/kg

0,70 kg

Etanol

29,6 MJ/kg

0,85 kg

13,38 MJ/kg
(zależy od wilgotności drewna)

2 kg

Rodzaj paliwa

Drewno opałowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ginalski, 2011).
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Dalsze wykorzystanie biogazu na cele energetyczne wymaga jego przygotowania,
czemu służą dodatkowe procesy, w tym (Wiącek, Tys, 2015, s. 47-52):
• osuszanie biogazu – usunięcie pary wodnej z biogazu (wilgotność biogazu w fermentatorze to 100%), realizowany w procesie chłodzenia gazu (kondensat gromadzony jest
w zbiornikach),
• odsiarczanie biogazu – usunięcie siarkowodoru z biogazu metodami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Siarkowodór w połączeniu z parą wodną tworzy kwas siarkowy,
który powoduje korozję instalacji,
•

usuwanie dwutlenku węgla i siliksanów z biogazu - wymagający i kosztowny proces
oddzielenia dwutlenku węgla od metanu, w celu zwiększenia zawartości metanu (nawet
powyżej 99%). Stosowane w tym zakresie metody to: adsorpcja zmiennociśnieniowa
(PSA – Pressure Swing Adsorption), absorpcja fizyczna (płuczka), adsorpcja chemiczna,
separacja membranowa, separacja kriogeniczna. Gaz po tym procesie zawiera ponad
99% metanu i może być zatłaczany do sieci oraz wykorzystywany do produkcji energii,

•

wzbogacenie biogazu – proces znacznie tańszy od procesu oczyszczania biogazu, który
polega na uzdatnianiu gazu poprzez mieszanie nieoczyszczonego biogazu z innym gazem o lepszych parametrach energetycznych i mniejszej zawartości zanieczyszczeń (np.:
gazem propan-butan lub gazem ziemnym).
Proces fermentacji jest energochłonny, wobec czego część wytworzonej energii uzyska-

nej z biogazu zużywane jest na własne potrzeby biogazowni (mieszadła, pompy, układ sterowania, oświetlenie, ogrzewanie komór fermentacyjnych), a reszta przekazywana jest do
sieci elektroenergetycznej oraz do innych odbiorców. Biometan może być również zatłaczany do sieci przemysłowej, lub dostarczany do punktu zatłaczania gazu do sieci lub bezpośrednio do odbiorcy, w postaci sprężonej bądź ciekłej, przy użyciu cystern CBG lub LBG
(Wiącek, Tys, 2015, s. 53).
Za nową technologię biologicznej konwersji biomasy uważa się metodę fermentacji lignocelulozowej, a za szczególnie perspektywiczną - biologiczne metody wytwarzania paliwa wodorowego (biowodoru) (Roszkowski, 2013, s. 102-103). Konwersja biomasy lignocelulozowej jest bardziej złożona ze względu na konieczność stosowania hydrolizy kwasowej lub enzymatycznej, a także cieczy jonowych (McKendry, 2002b, s. 50; Smuga, 2011,
s. 379-380; Burczyk, 2009, s. 773-774; Smurzyńska-Łukasik, 2020, s. 21-23).
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Procesy termicznego przekształcania biomasy
W przypadku metody termicznej, czasem również określanej termo-chemiczną konwersją biomasy, wyróżnia się trzy podstawowe technologie: spalanie, pirolizę i zgazowanie,
z czego najpopularniejsza jest metoda spalania. Poszczególne procesy konwersji składają się
z głównych i pośrednich etapów, na których uwalniana jest energia i powstają produkty
(Tab. 15) (McKendry, 2002b, s. 48-49; Roszkowski, 2013, s. 102; Roszkowski, 2012, s. 89;
Głodek, 2010, s. 6; Loo, Koppejan, 2008, s. 7-10; Bis, Zarzycki, 2017, s. 36-37; Stucley i
in., 2008, s. 101-102).
Tabela 15. Procesy termo-chemiczne przekształcania biomasy
Proces konwersji
biomasy

Produkt pośredni

Proces pośredni

Spalanie

Gorące gazy

Spalanie gazu

Gaz o średniej energii

-

Produkty karbonizacji
(uwęglenia)

-

Toryfikat
Biowęgiel

Węglowodory (bioolej)

-

Olej opałowy

Gaz o niskiej energii

Spalanie pośrednie
w silniku

Para wodna
Ciepło
Elektryczność

Piroliza

Zgazowanie

Produkt finalny
Para wodna
Ciepło
Elektryczność
Metan
Paliwo gazowe

Metan

Gaz o średniej energii

Paliwo gazowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie (McKendry, 2002b; Głodek, 2010).

Niektóre opracowania określają procesy przetwarzania wstępnych produktów konwersji
biomasy jako technologie wtórnej konwersji energetycznej. Dotyczy to wykorzystania na
cele energetyczne pary wodnej, gazu procesowego (np.: Syngaz), biooleju, biowęgla czy
metanu (Stucley i in., 2008, s. 102).
Proces spalania polega na zamianie energii zawartej w paliwach na energię cieplną przy
udziale tlenu i jest określane jako szybka reakcja chemiczna związana z wyzwoleniem
znacznych ilości ciepła i światła (Głodek, 2010, s. 6).
W procesie spalania możliwe jest spalanie każdego rodzaju biomasy, pod warunkiem
odpowiedniej jej wilgotności - poniżej 50% (Rys. 82) (McKendry, 2002, s. 48). Substratami
procesu spalania jest paliwo oraz powietrze, a produktami tego procesu są spaliny, gorące
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powietrze i para wodna, a także stałe pozostałości po paliwie (popiół i żużel) (Głodek, 2010,
s. 6; Stucley i in., 2008, s. 103).

Zakłady energetyczne i ciepłownie < 50 MW

Zakłady energetyczne i ciepłownie > 50 MW

0%
Zrębki leśne
Pelety drzewne
Pelety ze słomy

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zrębki tartaczne
Zrębki z sadów
Pelety z łuski ze słonecznika

Trociny
Zrębki z upraw energetycznych
Inne

Rys. 82. Rodzaje substratów do produkcji energii w zakładach energetycznych i ciepłowniach [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań11.

Spalanie biomasy wykorzystywane jest głównie do produkcji ciepła w małych i średniej
wielkości instalacjach, jak również do produkcji energii i ciepła w dużych jednostkach nawet o mocy w zakresie 100–3000 MW (Nussbaumer, 2003, s. 1516; McKendry, 2002b,
s. 48). Bezpośrednie spalanie prowadzone jest w paleniskach otwartych (np.: ogniska) lub
zamkniętych (kotły, piece) (Głodek, 2010, s. 16). W tym procesie, w temperaturze około
800-1000ºC, powstają gorące gazy, które są przekształcane w energię (McKendry, 2002,
s. 48).
Proces spalania biomasy odbywa się na trzech fazach (Pabis i in., 2015, s. 218; Stucley
i in., 2008, s. 103):
•

ogrzewania i suszenia biomasy,

•

zapłon, gazyfikacja i spalanie lotnych składników,

•

dopalanie się węgla drzewnego.
Czynnikami wpływającymi na proces spalania, zwłaszcza szybkość tego procesu, są:

cechy jakościowe biomasy, w tym wielkość frakcji, wilgotność, stopień wymieszania paliwa
z powietrzem, dostęp powietrza, odpowiednia temperatura spalania, sposób podawania i rozprowadzania paliwa, odbiór i dystrybucja ciepła, izolacja termiczna instalacji spalającej, sterowanie procesem spalania (Pabis i in., 2015, s. 218; Głodek, 2010, s. 7; Loo, Koppejan,
2008, s. 20-22).

11

Opis i przebieg badań został opisany w podrozdziale 1.5.
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Wymaganą ilość powietrza potrzebną do spalania określa się za pomocą wzorów opisujących zależność stechiometryczną, która oznacza ilość powietrza odpowiadającą potrzebom całkowitego spalenia paliwa (wskaźnik nadmiaru powietrza λ=1). W praktyce spalanie
następuję gdy λ> 1, ponieważ przy stechiometrycznej ilości tlenu spalanie jest niemal niemożliwe (Głodek, 2010, s. 7). Wartość wskaźnika nadmiaru powietrza λ zależy przede
wszystkim od rodzaju spalanego paliwa, sposobu jego spalania, konstrukcji paleniska oraz
palnika, warunków eksploatacji (Tab. 16) (Głodek, 2010, s. 7).
Tabela 16. Wartość wskaźnika nadmiaru powietrza w procesie spalania biomasy
Rodzaj paliwa i sposobu palenia

Współczynnik nadmiaru powietrza (λ)
λ = 1,05 - 1,2

Paliwa gazowe
Paliwa ciekłe

λ =1,1 - 1,2

Paliwa stałe – pył

λ = 1,05 - 1,3

Paliwa stałe – warstwa

λ = 1,4 - 2,2

Ciepłownia – paliwo: pelety

λ = 1,2 - 1,3

Ciepłownia – paliwo: zrębki

λ = 1,4 - 1,6

Piec na drewno

λ = 2,1 – 2,3
λ>3

Kominek

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Głodek, 2010).

Zmiana wskaźnika nadmiaru powietrza powoduje zmianę ilości i składu produktów finalnych spalania (Głodek, 2010, s. 7):
• zbyt mała ilość powietrza - powoduje niedopalenie się cząstek węgla i powstanie tlenku
węgla, a także przedostawanie się do spalin niespalonych węglowodorów,
• zbyt duża ilość powietrza - powoduje wychładzanie kotła i obniżenie jego sprawności,
sprzyja powstawaniu szkodliwych tlenków azotu (NOx).
Wybór techniki i technologii spalania w dużym stopniu zależy od rodzaju i stopnia rozdrobnienia biomasy (Tab. 17). Te parametry wpływają również na dobór sposobu dozowania
paliwa. Systemy spalania mogą odróżniać się m.in. warunkami przepływu biomasy w piecu,
tj. sposobu spalania w złożu: stałym, fluidalnym, lub spalanie pyłu (Pabis i in., 2015, s. 218;
Nussbaumer, 2003, s. 1516; Stucley i in., 2008, s. 103-104).
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Tabela 17. Rodzaje pieców na biomasę o typowych zastosowaniach i paliwach
Sposób dozowania paliwa
Manualne
Pelety

Typ
Piece
Kotły
(drewno długie)
Piece i kotły
(na pelety)
Paleniska podsuwowe
Paleniska z rusztem
mechanicznym
Przedpalenisko

Automatyczne

Palenisko obrotowe
podsuwowe
Palenisko cygarowe
Palenisko do spalania całych balotów
Palenisko do spalania słomy
Palenisko fluidalne
BFBC
Palenisko fluidalne
CFBC
Palenisko pyłowe

Współspalanie

Palenisko fluidalne
BFBC
Palenisko fluidalne
CFBC

Typowy
zakres mocy
2-10 kW

Paliwa

Popiół

Polana drewna suchego
Polana, szczapy, pozostałości drzewne

<2

Wilgotność
paliwa
5-20%

<2

5-30%

2-25 kW

Pelety drzewne

<2

8-10%

20 kW-2,5
MW
150 kW-15
MW
20 kW–1,5
MW

Zrębki, odpady
drzewne
Wszystkie rodzaje biomasy

<2

5-50%

<5%

5-60 %

drewno, trociny

<5%

5-35%

2-5 MW

zrębki

<5%

40-65%

3-5 MW

Baloty słomy

<5%

20%

3-5 MW

Baloty słomy

<5%

20%

100 kW-5
MW

Pocięta słoma

<5%

20%

5-15 MW

Różne rodzaje biomasy
d<10mm

<5%

5-60%

Różne rodzaje biomasy
d<5mm

<5%

20%

Różne rodzaje biomasy
d<10mm

<5%

5-60%

5-50 kW

15-100 MW
5-10 MW
50-150 MW
100-300MW

Spalanie cygarowe

5-20 MW

Baloty słomy

<5%

20%

Palenisko pyłowe
(kotły węglowe)

100 MW –
1GW

Różne rodzaje biomasy
d<2-5 mm

<5%

20%

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Nussbaumer, 2003).

Instalacje spalające biomasę są dostosowane najczęściej do przetwarzania różnych jej
rodzajów, ale są również dostosowane do konkretnego rodzaju paliwa (np.: pelety, zrębki,
trociny, słoma). Każde paliwo zawiera w swoim składzie część palną, balast (substancje mineralne, wilgoć) i gazowe niepalne składniki (np.: azot, dwutlenek węgla), co w efekcie
wpływa na przydatność danego rodzaju biomasy jako paliwa. Od rodzaju biomasy zależy
również temperatura zapłonu (np.: dla drewna twardego – około 300°C, dla drewna żywicznego - około 180–200°C) (Głodek, 2010, s. 6; Pabis i in., 2015, s. 218).
O efektywności procesu spalania decyduje ilość otrzymanej energii. Efektywność konwersji bioenergii netto dla biomasy w elektrowniach opartych o spalanie biomasy waha się
od 20% do 40%. Im wyższa sprawność urządzenia przetwarzającego, tym więcej energii
uzyskuje się ze spalenia jednostki paliwa (McKendry, 2002b, s. 48; Głodek, 2010, s. 15).
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Wyższą wydajność uzyskuje się w systemach powyżej 100 MWe lub gdy biomasa jest
współspalana w elektrowni z węglem (McKendry, 2002b, s. 48). Najbardziej efektywną
technologią jest proces kogeneracji, w której w wyniku spalania biomasy uzyskuje się energię elektryczną oraz odzyskuje ciepło. Uzyskiwana efektywość takiego procesu wynosi
50-80% (Stucley i in., 2008, s. 104-105).
Sprawność procesu wytwarzania ciepła określa się zgodnie z polskimi norami. Zależy
ona od rodzaju kotła/pieca, jego stanu technicznego oraz rodzaju paliwa (Tab. 18)
(Rozporządzenie, 2002, s. 703-704).
Tabela 18. Sprawność wytwarzania ciepła
Rodzaj paliwa

Sprawność wytwarzania ciepła

Kotły wyprodukowane przed 1980 r.

Paliwo stałe (węgiel, koks)

0,5 - 0,65

Kotły wyprodukowane po 1980 r.

Paliwo stałe (węgiel, koks)

0,65 - 0,75

Kotły wyprodukowane po 2000 r.

Paliwo stałe (węgiel, koks)

0,82

Kotły z palnikami atmosferycznymi
i regulacją włącz - wyłącz

Paliwo gazowe lub płynne

0,65 - 0,86

Kotły z palnikami wentylatorowymi
i ciągłą regulacją procesu spalania

Paliwo gazowe lub płynne

0,75 - 0,88

Paliwo gazowe

0,95-1,0

Piece ceramiczne/kaflowe

Paliwo stałe

0,25-0,4

Piece metalowe

Paliwo stałe

0,55-0,65

Kotły wrzutowe z obsługą ręczną o mocy
do 100 kW

Paliwo stałe (słoma)

0,57-0,63

Kotły wrzutowe z obsługą ręczną o mocy
do 100 kW

Paliwo stałe (drewno polana,
brykiety drewniane, pelety, zrębki
drewniane)

0,65-0,72

Kotły wrzutowe z obsługą ręczną o mocy
powyżej 100 kW

Paliwo stałe (słoma)

0,65-0,7

Kotły wrzutowe z obsługą ręczną o mocy
powyżej 100 kW

Paliwo stałe (drewno polana,
brykiety drewniane, pelety, zrębki
drewniane)

0,77-0,83

Kotły automatyczne o mocy powyżej
100 kW do 600 kW

Paliwo stałe (słoma)

0,65-0,75

Kotły automatyczne o mocy powyżej
100 kW do 600 kW

Paliwo stałe (drewno polana,
brykiety drewniane, pelety, zrębki
drewniane)

0,80-0,85

Paliwo stałe (węgiel)

0,80-0,85

Paliwo stałe
(słoma, drewno, pelety)

0,85

Rodzaj kotła/pieca

Kotły kondensacyjne

Kotły z palnikiem retortowy
Kotły automatyczne z mechanicznym
podawaniem paliwa o mocy powyżej
500 kW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Rozporządzenie, 2002).
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Ze względu na zróżnicowane cechy fizyko-chemiczne biomasy, a także główne źródła
jej pozyskania (las, pole) wymagane jest aby instalacje spalające miały możliwość bezpośredniego spalania biomasy wilgotnej (30-60%) lub podsuszonej (20-30%). W tym celu stosowane są ruchome ruszta schodkowe, które zapewniają odparowanie wody w pierwszej
fazie procesu spalania (Gostomczyk W., 2012, s. 942).
Biomasę można spalać bezpośrednio, jako paliwo samodzielne, lub dodawać do innego
rodzaju paliw (np.: węgla, RDF) w procesie współspalania. Celem takiego procesu jest
uzyskanie ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, a także redukcja
emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) i innych gazów (CO, NOx, SOx). Współspalanie jest technologią łączącą ze sobą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z użytkowaniem energii z innych paliw kopalnych i może być stosowane we wszystkich typach instalacji spalających, w tym także dużych instalacji (> 100 MWe) (Głodek, 2020, s. 17;
Ociepa-Kubicka, 2015, s. 282; Nussbaumer, 2003, s. 1516; Stucley i in., 2008, s. 128-129;
Kubica, 2003, s. 7). W przypadku instalacji współspalania biomasy i odpadów (np.: RDF)
muszą być spełnione wymagania techniczne dla instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Ze względu na sposób podawania biomasy do kotła współspalającego wyróżnia się
(Głodek, 2010, s. 17-18; Ociepa-Kubicka, 2015, s. 282; Mirowski i in., 2018, s. 135-136;
Kubica, 2003, s. 3):
•

współspalanie bezpośrednie - równoczesne spalanie mieszaniny paliwa węglowego
i biomasy w jednej komorze (stosowane na skalę przemysłową i najczęściej stosowane
w polskich elektrowniach),

•

współspalanie pośrednie - spalanie biomasy w tzw. przedpalenisku, energia cieplna powstających spalin wykorzystywana jest w głównej komorze spalania lub biomasa jest
zgazowywana w gazogeneratorze, a powstający gaz jest doprowadzany do komory spalania, gdzie jest spalany w palnikach gazowych,

•

współspalanie równoległe - spalenie biomasy w osobnym kotle z równoczesnym przekazywaniem wyprodukowanej w nim pary lub gorących skroplin do odrębnego kotła
węglowego.
Efektywność procesu współspalania zależy m.in. od: udziału biomasy w mieszance pa-

liwowej, dobrego wymieszania składników przed spalaniem, zastosowania odpowiednich
rozwiązań technicznych w instalacji spalającej (Nowak i in., 2004, s. 53).
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Czynniki ograniczające rozwój tej technologii dotyczą natury: technicznej, logistycznej,
jak i ekonomicznej (Głodek, 2010, s. 18-19; Mirowski i in., 2018, s. 136-137; OciepaKubicka, 2015, s. 283; Stucley i in., 2008, s. 128-129; Kubica, 2003, s. 7; Lorenz,
Grudziński, 2009, s. 1253). Trwają prace nad poszukiwaniem nowych, bardziej efektywnych
technologii, które w przyszłości będą mogły zastąpić współspalanie, np.: poprzez zgazowanie biomasy w połączeniu z układami gazowo-parowymi (Ociepa-Kubicka, 2015, s. 282283).
Zgazowanie biomasy jest procesem konwersji termochemicznej. Proces ten różni się od
spalania tym, że produktem finalnym jest gaz. Konwersja biomasy zachodząca w tym procesie prowadzi do powstania mieszaniny gazów palnych w wyniku częściowego utlenienia
biomasy w wysokich temperaturach o zakresie 800–900ºC, a nawet 1200-1300ºC (McKendry, 2002b, s. 48; Roszkowski, 2013, s. 102; Stucley i in., 2008, s. 106-108).
Proces zgazowania poprzedzony jest przygotowaniem biomasy, który obejmuje: rozdrobnienie, zmieszanie i suszenie (Roszkowski, 2013, s. 102). Sam proces składa się z kilku
etapów, w tym: odgazowania biomasy (uwolnienie metanu, wyższych węglowodorów), spalania (substancji lotnych), reedukacji (tworzy się gazowy tlenek węgla) (Stucley i in., 2008,
s. 106).
Produktem finalnym procesu gazyfikacji biomasy jest mieszanina gazów (gaz syntezowy), w którego skład wchodzą: tlenek węgla (CO), wodór (H2), metan (CH4), związki
węgla (eten lub etylen, etan). Gazy te po wyjściu z reaktora są poddawane schłodzeniu,
oczyszczeniu w różnych instalacjach (odpylania, wymywania, oczyszczania) (Stucley i in.,
2008, s. 106-108; Loo, Koppejan, 2008, s. 10 Mirowski i in., 2018, s. 138). Wartość opałowa
gazu syntezowego zależy od rodzaju gazyfikacji i wynosi od 4-7 MJ/Nm3 do 10-18 MJ/Nm3
(Loo, Koppejan, 2008, s. 10). Syngaz może być przetwarzany w energię przy użyciu silników i turbin gazowych. Stosowanie metody integracji zgazowania i spalania wraz z odzyskiem ciepła pozwala uzyskać wydajność konwersji biomasy na poziomie 40–50% (McKendry, 2002b, s. 48; Roszkowski, 2013, s. 102; Mirowski i in., 2018, s. 138). Gaz syntezowy
może być również wykorzystany jako surowiec w produkcji chemikaliów (np. metanolu,
wodoru) stosowanych jako paliwo w transporcie (McKendry, 2002b, s. 48-49).
Piroliza biomasy jest procesem termochemicznym, w efekcie którego uzyskiwana jest
bioenergia. W procesie tym biomasa jest ogrzewana do temperatury 400-950ºC bez udziału
powietrza. W tych warunkach następuje rozkład substancji organicznych występujących
w biomasie i powstaje ciecz (bioolej), a także frakcja gazowa (syngaz) i stała (karbonizat)
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(McKendry, 2002b, s. 49; Roszkowski, 2012, s. 89; Roszkowski, 2013, s. 102; Bis, Zarzycki,
2017, s. 36-37; Stucley i in., 2008, s. 109-112; Loo, Koppejan, 2008, s. 9). Udział masowy
poszczególnych produktów finalnych pirolizy zależy od rodzaju biomasy, warunków i temperatury procesu (piroliza wolna, szybka, błyskawiczna). Produkty te mogą być wykorzystane do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz do produkcji paliw transportowych
(po procesach dalszego przetwarzania np.: syntezy chemicznej, katalizy, biokatalizy),
a także ulepszaczy do gleb (Roszkowski, 2013, s. 102; McKendry, 2002b, s. 49; Bis,
Zarzycki, 2017, s. 36-37; Stucley i in., 2008, s. 110-111).
W procesie pirolizy można przekształcić każdy rodzaj biomasy, pod warunkiem niskiej
wilgotności (poniżej 10%) i bardzo dobrego jej rozdrobnienia. Właściwe przygotowanie biomasy podnosi wydajność procesu pirolizy (Roszkowski, 2012, s. 89).
Procesy zgazowania i pirolizy można przeprowadzać w złożach stałych (nieruchomych
lub przesuwnych), fluidalnych oraz dyspersyjnych (strumieniowych) (Mirowski i in., 2018,
s. 138; Stucley i in., 2008, s. 112-114).
Produkty pierwotnej konwersji biomasy (stałe, ciekłe i gazowe) poddawane są zazwyczaj technologiom wtórnej konwersji energetycznej. W tym zakresie wykorzystywane są:
turbiny parowe, silniki parowe, silniki z zapłonem wewnętrznym, silniki Stirlinga,
pośrednio napędzane turbiny gazowe, bezpośrednio napędzane turbiny gazowe pod ciśnieniem, mikroturbiny, ogniwa paliwowe, zaawansowane technologie cyklu zasilania. Stosowanie tych technik wpływa na zwiększenie efektywności całkowitego procesu konwersji
biomasy, wymaga jednak znacznych nakładów inwestycyjnych (Stucley i in., 2008, s. 121136; Roszkowski, 2012, s. 87).
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4.3. Logistyka procesów przetwarzania biomasy
Przedmiotem logistyki są przepływy fizyczne mediów gospodarczych (surowców, materiałów, wyrobów, towarów i usług) oraz towarzyszące im strumienie informacyjne, funkcjonujące w strukturze zintegrowanego systemu logistycznego (Ficoń, 2001, s. 65). To także
zarządzania procesami przemieszczania dóbr oraz działaniami wspomagającymi te procesy
w systemach, w których one zachodzą (Fertsch, 2008, s. 9). W ujęciu gospodarczym logistyki, jej znaczenie odnosi się do obszaru działań służących przepływowi rzeczy i informacji, zarzadzaniu przepływami rzeczy i informacji, zarządzaniu wiedzą o przepływie rzeczy
i informacji (Ciesielski, 2006, s. 9).
Systemy logistyczne funkcjonują w oparciu o wyznaczone cele, granice, zbiory elementów i relacji, a także mechanizmy transformacji „wejść” energii, materii i informacji w „wyjścia” systemu (Fertsch, 2008, s. 22).
O poziome rozwoju systemu logistycznego i jego efektywności decyduje funkcjonowanie podsystemów, w tym czynniki organizacyjne, na które składają się: planowanie działalności gospodarczej, sterowanie procesami logistycznymi, organizowanie procesów logistycznych, kontrolowanie działalności logistycznej (Ficoń, 2001, s. 66; Fertsch, 2008, s. 23).
Podsystemy funkcjonujące w ramach strumieni dóbr, informacji, pieniędzy i powtórnego
zagospodarowania obejmują: zaopatrzenie, produkcję, manipulowanie materiałami lub usługami, dystrybucję, powtórne zagospodarowania (Fertsch, 2008, s. 23-24; Ciesielski, 2006,
s. 10). Wpisuje się to w model „logistycznego cyklu popeline” dotyczącego strumienia przepływu pieniądza, informacji i materii, integralnych składników procesów logistycznych
(Rys. 83) (Bolt, 1992, s. 35).

Strumień
informacyjny

Strumień
pieniężny

Striumień fizyczny

Rys. 83. Logistyczny cykl pipeline
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Bolt, 1992).
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Każda organizacja dodatkowo funkcjonuje w wewnątrzorganizacyjnym systemie logistycznym, jak i systemach makrologistycznych, które funkcjonują dzięki właściwym zasobom (Fertsch, 2008, s. 26-28). Funkcjonując w zmieniających się warunkach geopolitycznych nie ma możliwości, aby systemy logistyczne były statyczne. Zmiany w otoczeniu
i wewnątrz organizacji wymuszają adaptację do nowych warunków, a tym samym tworzenie
elastycznych systemów logistycznych (Fertsch, 2003, s. 121; Ciesielski, 2006, 21-24).
Projektowanie struktur funkcjonalno-organizacyjnych wymaga ustalenia liczby i parametrów technicznych poszczególnych kanałów logistycznych, ich przepustowości i synchronizacji z kanałami technologicznymi w całym procesie wytwórczym (Ficoń, 2001,
s. 204-205).
Systemy logistyczne działają poprzez realizacje określonych procesów logistycznych
pełniących określone funkcje (Fertsch, 2008, s. 29).
Procesy to zbiory czynności o stałej kolejności i zakresie, które zmierzają do osiągnięcia
określonego celu. Proces opisuje także przepływ i transformację materiałów, informacji,
operacji i decyzji (Gabryelczyk, 2006, s. 15; Fertsch, 2008, s. 29).
Sprawność procesów logistycznych zależy od głównych kategorii czynników: organizacyjnych, technicznych oraz ekonomicznych, jak również od przyjętej i realizowanej strategii
logistycznej. Czynniki organizacyjne stanowią o architekturze czaso-przestrzennej poszczególnych procesów, w tym topografii stanowisk produkcyjnych, następstw poszczególnych
czynności i operacji technologicznych (Ficoń, 2001, s. 204). Czynniki techniczne wpływające na sprawności procesów logistycznych to m.in.: niezawodność źródeł zaopatrzenia,
możliwości infrastruktury logistycznej, ciągłość procesów produkcji, poziom zapasów rzeczowych (Ficoń, 2001, s. 68-67; Fertsch, 2008, s. 39). Ekonomiczne kryterium jest rozpatrywane w kontekście całego systemu logistycznego i ma wpływ na inicjowanie lub hamowanie przepływu w obszarze logistyki, zwłaszcza przepływy pieniężne, w tym: obrót towarowo-pieniężny, transakcje handlowe, rotacje dóbr majątkowych (Ficoń, 2001, s. 68-70).
Sprawność systemu logistycznego organizacji wymaga jednak integracji poszczególnych
procesów logistycznych, zwłaszcza w obszarze zaopatrzenia i produkcji (Fertsch, 2003,
s. 69)
Strategia logistyczna jest sposobem postępowania w zakresie budowania i eksploatacji
systemu logistycznego, w tym rozwiązań w obszarze planowania przemieszczania materiałów, prowadzenia dystrybucji, kształtowania stosunków z dostawcami i odbiorcami, które
realizowane są konkretne działania, wdrożenie zasad i oceny (Fertsch, 2008, s. 39).
W zakresie realizacji strategii podejmowane są decyzje: strategiczne i operacyjne
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(Ciesielski, 2006, s. 10). Do decyzji strategicznych należą: określenie strategii obsługi
klienta, określenie liczby i lokalizacji miejsc produkcji i magazynowania oraz ich wyposażenie, ustalenie zakresu własnej obsługi logistycznej oraz outsourcingu w logistyce, opracowanie generalnych zasad zarzadzania zapasami, przyjęcie założeń w zakresie systemu informatycznego (Witkowski, 1995, s. 52-60).
W celu właściwego funkcjonowania systemu logistycznego oraz integracji procesów logistycznych rozwijane są systemy zarządzania informacjami, które pełnią w organizacji
funkcje: analityczne, ewidencyjne, planistyczne, symulacyjne. W tym zakresie wykorzystywane się różnego rodzaju komputerowe systemy wspomagające zarządzanie (Fertsch, 2008,
s. 67-70; Fertsch, 2003, s. 111; Ficoń, 2001, s. 76-77).
Dzięki zaplanowaniu i wykorzystaniu właściwej infrastruktury logistycznej w obszarze
realizacji poszczególnych faz procesu, czy łańcucha dostaw, możliwa jest skuteczna realizacja celów logistycznych, w tym zagwarantowanie ciągłości i rytmiczności procesów,
utrzymanie wysokiej jakości produktów, minimalizacja zapasów, zwiększenie terminowości
i skracanie cykli produkcyjnych (Ficoń, 2001, s. 2007).
Procesy logistyczne występujące w zakresie przetwarzania biomasy podlegają różnym
czynnikom. Czynnikami mającymi największy wpływ na kształtowanie tych procesów
i systemu zarzadzania nimi są: regulacje prawne i ich zmiany, wymagania odbiorców, nowe
technologie, poziom lub rodzaj konkurencji na rynku, a także dezaktualizacja dotychczasowych założeń i konieczność zwiększenia elastyczności (Ciesielski, 2006, s. 24).
Organizacje uczestniczące w łańcuchu oraz sieci dostaw i przetwarzania biomasy na cele
energetyczne funkcjonują w otoczeniu ogólnospołecznym. Uczestniczą one w relacjach dostawca-odbiorca, a także złożonych zależnościach przepływów fizycznych różnorodnych
mediów gospodarczych, w tym przepływów rzeczowych, informacji i finansów, które obejmują łańcuchy dostaw od naturalnych źródeł pozyskania aż do ogniwa końcowego zużycia
(Ficoń, 2001, s. 73-76; Cieślak, 2006, s. 10-11).
W strukturze globalnych łańcuchów dostaw biomasy można wyróżnić następujące fazy
przepływu (Ficoń, 2001, s. 73-76; Skowronek, Sarjusz-Wolski, 2008, s. 39):
•

faza I – pozyskanie surowców ze źródeł naturalnych,

•

faza II – przetwórstwo surowców w materiały i półprodukty,

•

faza III – produkcję elementów i wyrobów finalnych,

•

faza IV – handel środkami produkcji i konsumpcji,

•

faza V – eksploatacja (konsumpcja) i procesy usługowe,
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•

faza VI – zagospodarowanie i przetwórstwo odpadów z procesów.
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, w tym także przetwarzającym biomasę,

obejmuje następujące obszary: prognozowanie popytu, przyjmowanie i realizacje zamówień, gospodarkę magazynową, sterowanie zapasami, obsługę zaopatrzenia, obsługę zwrotów, opakowania, czynności manipulacyjne, transport wewnętrzny i zewnętrzny, przepływ
i gromadzenie informacji (Ciesielski, 2006, s. 9-10).
W zakresie przedsiębiorstw zajmujących się pozyskaniem i przetwarzaniem biomasy
istotną cechą jest ich zróżnicowanie pod względem procesów logistycznych. Zdecydowany
wpływ na to ma rodzaj przetwarzanej biomasy. Przedsiębiorstwa te są zróżnicowane także
pod względem zarządzania ryzykiem, które jest stosowane w sposób wybiórczy, dając fałszywe poczucie bezpieczeństwa (Sobolewski, Marcinkowski, 2017, s. 152).
Biomasa jako paliwo energetyczne jest zróżnicowana pod względem stanu skupienia,
ciężaru właściwego, wartości opałowej i wilgotności, a także charakteryzuje się w wielu
wypadkach dużą objętością. To determinuje stosowanie odpowiedniego wyposażenia i organizacji systemów zarządzania, a także infrastruktury na etapie pozyskania i przetwarzania
biomasy. Źródła pozyskania biomasy są często rozproszone, co znacznie utrudnia jej pozyskanie, a także wpływa na koszty zbioru, transportu, magazynowania i przetwarzania (Osiak,
Dwórznik, 2015, s. 62-63; Gostomczyk, 2012, 939-941).
Łańcuchy dostaw biomasy składają się z szeregu ogniw, na których odbywają się poszczególne procesy związane z pozyskaniem i przetwarzaniem surowców, w tym: zbiór,
transport z pola/lasu, przechowywanie, przetwarzanie, transport, magazynowanie, wykorzystanie paliwa w obiekcie energetycznym (Rys. 84).

Zbiór biomasy

Przetwarzanie biomasy

Transport z miejsca
pozyskania

Transport

Składowanie

Magazynowanie / wykorzystanie
paliwa w obiekcie
energetycznym

Rys. 84. Procesy logistyczne w łańcuchu dostaw biomasy do odbiorcy końcowego
Źródło: opracowanie własne.

W systemie pozyskania, dystrybucji i przetwarzania biomasy poszczególne zadania są
realizowane przez producenta/dostawcę, jak również odbiorcę końcowego. W Polsce
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biomasa w większości przypadków dostarczana jest do zakładów przetwarzania przez firmy
zewnętrzne, stanowiące prywatne przedsiębiorstwa. W związku z tym strategia zakładów
energetycznych w zakresie logistyki zaopatrzenia ma na celu zapewnienie stabilnej bazy
dostawców surowców w celu zapewnienia ciągłości procesów wytwarzania energii (Osiak,
Dwórznik, 2015, s. 62; Gostomczyk, 2012, s. 942). Wymaga to doskonałej organizacji całego procesu dostaw, w którym ważnym elementem są dostawcy surowców i usług (Ficoń,
2001, s. 215). Łańcuchy dostaw biomasy mogą być bardziej lub mniej złożone. Często tworzą one sieci zależności gospodarczych, w których rozwijają się różne wymiary relacji:
dostawca-odbiorca, krótko i długookresowe, bardziej i mniej konkurencyjne, które wpływają na uelastycznienie realizacji celów (Ciesielski, 2006, s. 11-13).
Kształt sieci dostaw biomasy wynika głównie ze strategii zakupowej odbiorcy końcowego. W tym zakresie istotne znaczenie odgrywa dobór uczestników, tworzenie relacji
w ramach sieci, a także jej informatyzacja i wizualizacja (Ciesielski, 2006, s. 172). W zakresie tworzonych więzi organizacyjnych między uczestnikami, wyróżnia się więzi oparte na:
kontaktach osobistych, więziach technicznych, udziałach kapitałowych oraz więziach informacyjnych (Ciesielski, 2006, s. 153).
Kształtowanie procesów zaopatrzenia w biomasę przez odbiorcę końcowego uwarunkowane jest rodzajem, pochodzeniem i dostępnością biomasy, a także wielkością zapotrzebowania na biomasę w jednostce czasu (dzień, miesiąc, rok) (Gostomczyk, 2012, s. 942).
Analiza łańcucha dostaw wydaje się być dogodnym narzędziem analizowania procesów
zachodzących w danym sektorze rynku, ponieważ pozwala wskazać wzajemne powiązania
pomiędzy podmiotami ściśle ze sobą współpracującymi, w celu wytworzenia produktu dla
finalnego nabywcy (Marciniec, Szkoda, 2013, s. 1505).
Ze względu na zakres dzielności w łańcuchach dostaw biomasy poszczególne ogniwa
odpowiadają następującym funkcjom: wydawcy, dostawcy, pośrednicy, dostawcy końcowi
(Rys. 85).
Miejsce wytwrzania
biomasy

Pośrednik (n+1)

Wytwórca / Dostawca
biomasy

Dostawca końcowy

Pośrednik 1

Odbiorca końcowy biomasy
(wytwarzanie energii)

Rys. 85. Łańcuch dostaw biomasy do odbiorcy końcowego
Źródło: opracowanie własne.
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W zakresie gospodarki odpadowej mogą to był także organizacje zbierające i sortujące odpady (Rys. 86; Rys. 87).
Miejsce wytwrzania
bioodpadów
(osoby indywidualne /
przedsiębiorstwa)

Organizacja
selektywnie zbierająca
bioodpady

Odbiorca końcowy bioodpadów
(wytwarzanie energii)

Rys. 86. Łańcuch dostaw selektywnie zbieranych bioodpadów do odbiorcy końcowego
Źródło: opracowanie własne.
Miejsce wytwrzania
bioodpadów
(osoby indywidualne /
przedsiębiorstwa)

Organizacja zbierająca
odpady

Organizacja sortująca
odpady (wydzielenie
bioodpadów)

Odbiorca końcowy
bioodpadów
(wytwarzanie energii)
Rys. 87. Łańcuch dostaw nieselektywnie zbieranych bioodpadów do odbiorcy końcowego
Źródło: opracowanie własne.

W zakresie wytwarzania energii z biomasy lub bioodpadów pochodzących z własnych procesów produkcyjnych łańcuch dostaw jest skrócony do wytwórcy i odbiorcy końcowego
(Rys. 88).
Odbiorca końcowy biomasy / bioodpadów
(wytwarzanie energii w gospodarstwie rolnym
/ przedsiębiorstwie)

Miejsce wytwrzania biomasy / bioodpadów
(gospodarstwo rolne / przedsiębiorstwo)

Rys. 88. Łańcuch dostaw dla wytwarzania energii w miejscu powstawania biomasy / bioodpadów
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni wyłanianie dostawców odbywa
się w oparciu o przyjęte procedury zakupowe, które obejmują postępowanie przetargowe
i konkursy ofert, lub negocjacje cenowe ze stałymi dostawcami (różne modele są praktykowane). W zakresie odbioru dostaw bioodpadów przez lokalne instalacje przetwarzania odpadów (biogazownie, kompostownie) obsługa ta dotyczy bioodpadów selektywnie zebranych z danego terenu (granice administracyjne gminy lub powiatu), lub też z wybranych
zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na danym terenie (np.: gmina, powiat, województwo).
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Dostawy biomasy realizowane są w oparciu o zawarte z dostawcami umowy. Zakres
tych umów obejmuje m.in. (Gostomczyk, 2012, s. 944; Duda-Kękuś, 2011, s. 109):
•

przedmiot umowy – rodzaj biomasy, czas obowiązywania umowy, obowiązki kupującego i sprzedającego, okoliczności odstępstwa od zasad ogólnych,

•

terminy użyte w umowie – wyjaśnienia pojęć: karta charakterystyki biomasy, partia dostarczonej biomasy, harmonogram miesięcznych dostaw, dobowa awizacja dostaw, protokół z badań jakości biomasy i in.,

•

dostawa biomasy – miejsce i czas (harmonogram) dostaw, dobowe awizacje, zasady organizacyjnei bezpieczeństwo pracy,

•

jakość biomasy – szczegółowa specyfikacja wymagań zawartych w charakterystyce biomasy,

•

rozliczenie dostaw biomasy – opis poboru próbek i badanie jakości, zasady rozliczanie
ilości dostarczonej biomasy,

•

cena i wartość dostaw biomasy – zawiera wzór całkowitego kosztu dostaw i określania
ceny netto za jednostkę rozliczeniową (za 1 GJ lub 1 mp lub 1 m3 lub 1 Mg),

•

wymagania realizacji dostaw – opis wymagań dotyczących rodzaju transportu i sposobu
rozładunku biomasy, sposobu zabezpieczania ładunku w trakcie transportu, załadunku
i rozładunku,

•

pozostałe składniki umowy mające charakter organizacyjny, w tym załączniki opisujące
warunki kwalifikacji i odbioru biomasy oraz wzory protokołów.
Integracja systemu dostaw wymaga m.in. udostępniania uczestnikom łańcucha danych

dotyczących popytu, prognoz i harmonogramów produkcji, a także centralnej koordynacji
przepływów oraz wspólnego planowania i realizacji strategii logistycznej łańcucha
(Ciesielski, 2006, s. 161).
W zakresie realizacji dostaw biomasy do różnych odbiorców końcowych wykształciły
się w Polsce różne modele sieciowej organizacji przedsiębiorstw, które współdziałając ze
sobą w sieci stają się źródłem konkurencyjności grup przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie potencjału każdego z indywidualnych uczestników takich sieci (Ciesielski, 2006, s. 160).
Zaobserwowane przez Autorkę obszary współdziałania w krajowych sieciach dostaw biomasy, dotyczyły realizacji celów poprzez podzlecanie realizacji dostaw drugiemu dostawcy,
udostępnianie lub współdzielenie placów magazynowych, użyczanie maszyn do pozyskania,
zbioru i realizacji transportu biomasy, współfinansowanie pozyskania i realizacji dostaw do
energetyki zawodowej, inne.
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Logistyka pozyskania i przetwarzania biomasy
W poszczególnych organizacjach produkcyjnych, w tym także przetwarzających
biomasę, realizowanych jest wiele procesów, które są odpowiednio zsynchronizowane, a ich
realizacja wymaga sterowania przydziałami zasobów i szerokiej komunikacji między jednostkami a osobami kierującymi (Słowiński, 2008, s. 26).
W celu stworzenia wydajnego systemu logistyki pozyskania, przetwarzania, przeładunku i transportu biomasy ważny jest dobór odpowiednich technologii oraz maszyn i dopasowanie ich potencjału produkcyjnego. Ma to kluczowe znaczenie dla kosztów dostawy
biomasy do odbiorcy końcowego (Stucley i in., 2012, s. 58-59).
Procesy produkcyjne związane z pozyskaniem i przetwarzaniem biomasy obejmują
wiele czynności, związanych zarówno z pobrania materiału do przetwarzania, z wszelkimi
operacjami technologicznymi, transportem i składowanie, w tym również procesy kooperacji produkcyjnej m.in. z podwykonawcami, aż do przekazania biomasy na magazyn lub bezpośrednio do odbiorcy końcowego (Golińska, 2011, s. 12; Gostomczyk, 2012, s. 939-941).
Koszty pozyskania i zbioru biomasy zależą od rodzaju produkowanej biomasy i kosztów
przetwarzania, które jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniej jakości surowca do zastosowania w konkretnym procesie konwersji biomasy. Zastosowanie danej technologii zbioru
(jednoetapowa lub wieloetapowa) wpływa na pracochłonność i koszty (Gostomczyk, 2012,
s. 942; McKendry, 2002, s. 44). Obecnie stosowane metody pozyskania biomasy drzewnej
z lasów i plantacji energetycznych są różne i zależą w dużej mierze od poziomu mechanizacji i usprzętowienia firmy pozyskującej, jak również od przyjętego systemu logistycznego
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(Rys. 89) (Alakangas, Halonen, 2004, s. 6; Loo, Koppejan, 2008, s. 55).
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Rys. 89. Metody pozyskania biomasy drzewnej z lasów i plantacji energetycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Alakangas, Halonen, 2004).
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Technologia wieloetapowego zbioru biomasy obejmuje wiele czynności rozłożonych
w czasie i w zakresie pozyskania biomasy na plantacjach lub uprawa rolnych. Przykładowy
taki proces obejmuje: ścinanie pędów kosiarkami spalinowymi lub piłami łańcuchowymi,
układanie ściętych pędów w pokos, załadunek na przyczepę, rozładunek i ułożenie materiału
drzewnego na placu składowym oraz przechowywanie celem dosuszenia, zrębkowanie po
okresie kilku miesięcy, załadunek na przyczepę, dostarczenie do elektro-ciepłowni
(Gostomczyk, 2012, s. 942; McKendry, 2002, s. 44).
Technologia jednoetapowego pozyskania biomasy z plantacji i upraw rolnych jest znacznie uproszczona i trwa krócej. Obejmuje ona zbiór biomasy kombajnem ścinająco-zrębkującym, z jednoczesnym załadunkiem jej na przyczepę i bezpośredni transport drogowy do
elektro-ciepłowni. Technologia ta zapewnia wysoką wydajność (Gostomczyk, 2012, s. 942).
W zakresie pozyskania biomasy technologią jednoetapową z lasu, proces ten obejmuje:
zbieranie pozostałości pozrębowych z jednoczesnym zrębkowaniem z zastosowaniem mobilnych maszyn samozaładowczych wyposażonych w rębak ze zbiornikiem na zrębki, które
są przystosowane do pracy w lesie. Jest to technologia znacznie bardziej wydajna od technologii wieloetapowej. Skraca ona także czas pozyskania biomasy (Murat, 1998a, s. 110138; Bąkowski i in., 1975, s. 141-148; Murat, 1998b, s. 9-25; Jaworski, 1990, s. 26-41;
Bąkowski i in., 1975, s. 142-143).
Biomasa drzewna pozyskiwana w lesie, w ramach prac leśnych (cięcia zrębowe, sanitarne lub pielęgnacyjne, czyszczenia, trzebieże) może również być pozyskiwana w technologii wieloetapowego zbioru, który obejmuje: ścinanie drzewa, okrzesywanie, zrywkę i układanie w stosy drewna, zbieranie pozostałości drzewnych, rozdrabnianie lub balotowane
(wiązanie w wiązki), załadunek, transport na miejsce składowania lub do odbiorcy końcowego (McKendry, 2002, s. 44; Murat, 1998a, s. 110-138; Murat, 1998b, s. 9-25; Bąkowski
i in., 1975, s. 142-143). Stosowanie tej technologii dotyczy również biomasy pochodzącej
z pielęgnacji drzew przydrożnych, usuwania samosiejek z gruntów rolnych, usuwania zadrzewień pod budowę dróg (McKendry, 2002, s. 44).
Procesy rozdrabniania biomasy wymagają zastosowania różnego typu rębaków, które
mogą być stacjonarne (głównie zasilane energią elektryczną) lub mobilne – przewoźne lub
samojezdne (głównie spalinowe) (Bąkowski i in., 1975, s. 52). W zakresie narzędzi tnących
rębaki dzielą się na: tarczowe, bębnowe, wkrętowe, a ze względu na rodzaj narzędzia tnącego na rębaki nożowe, młotkowe, mieszane (Pabis i in. , 2015, s. 211-213). Wybór
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technologii wymusza dostosowanie logistyki dowozu materiału biomasowego, a także środków transportujących materiał biomasowy i paliwo biomasowe, oraz środków stosowanych
do załadunku, urządzeń podawczych w postaci podajników, dźwigów załadowczych nasiębiernych lub samodzielnych jednostek, innych (McKendry, 2002, s. 44; Pabis i in. , 2015,
s. 211-213; Bąkowski i in., 1975, s. 52).
W zakresie pozyskania biomasy zielnej (np.: słomy) również mogą być stosowane technologie jednoetapowe (np.: jednoczesne ścinanie, zbierana i belowana mechanicznie słomy)
lub wieloetapowe, które są częściej stosowane (McKendry, 2002, s. 44). Prasowanie słomy
w postaci kostek zmniejsza koszty transportu i magazynowania, a także pozwala na dłuższe
jej przechowywanie (obserwacje własne Autorki).
Niektóre zakłady energetycznych posiadają przemysłowe linie do zrębkowanie drewna
i balotów, a także rozdrabniania słomy. Są to najczęściej rębaki stacjonarne zasilane energią
elektryczną, rzadziej rębaki mobilne i recyklery. Obecnie rębaki te nie są stosowane,
w związku z czym zakłady energetyczne kontraktują dostawy gotowej biomasy w postaci
zrębek drzewnych lub peletów ze słomy. Dlatego też tym koszty pozyskania i przygotowanie
biomasy do dalszego przetworzenia ponoszą wytwórcy i dostawcy biomasy.
Firmami zajmującymi się pozyskaniem biomasy drzewnej w polskich lasach są przedsiębiorstwa prywatne tzw. Zakłady Usług Leśnych (w skrócie ZUL). Są to liczne organizacje, zlokalizowane w różnych częściach kraju, o różny stopniu usprzętowienia i wielkości
zatrudnienia. Są one także zróżnicowane pod względem wielkości i zakresu wykonywanych
prac leśnych. Pozyskanie biomasy przez ZUL-e jest realizowane często wieloetapowo
i składa się z: wycinki i okrzesywania ręcznego (pilarkami spalinowymi), zbierania ręcznego
lub mobilnego, rozdrabniania biomasy w małych mobilnych rębakach. W tym zakresie pozyskana biomasa jest dostarczana do odbiorcy końcowych najczęściej za pośrednictwem innych dużych dostawców. Zaledwie kilkanaście firm w Polsce specjalizuje się w mechanicznym, jednoetapowym pozyskaniu biomasy leśnej. Firmy te pozyskują biomasę z wykorzystaniem mobilnych dużych rębaków, a pozyskanie i okrzesywanie drzew wykonywane jest
harwesterami. Biomasa od tych firm jest dostarczana do odbiorcy końcowego najczęściej
bezpośrednio.
W zakresie realizacji dostaw biomasy do krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni udział biomasy pozyskanej w technologii wieloetapowej i jednoetapowej jest różny
i zależy od struktury dostawców biomasy do danej jednostki końcowej (Rys. 90).
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Rys. 90. Udział biomasy w dostawach pozyskanej w technologii wielo- i jednoetapowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań12.

Pozyskanie i zbiór słomy w warunkach krajowych jest realizowany przez rolników, od
których w dalszej kolejności jest ona odbierana transportem zewnętrznym do podmiotów ją
przetwarzających (zakłady paletyzujące, lub zakład energetyczny). W rzadkich przypadkach
zbiór słomy z pola odbywa się kosztem nabywcy.
Sposób zbioru i przygotowania do transportu biomasy, a także sposób transportowania
decydują o koszcie biomasy. Wskazuje się, że dla biomasy leśnej koszty pozyskania i przygotowania biomasy (wycinka, zrębkowanie) stanowią około 35-45%, podczas gdy koszt jej
transportu drogowego to 55-65 % kosztu całkowitego (w odniesieniu do suchej masy)
(Transport Studies Group, 1996, s. 119). Z badań przeprowadzonych przez Transport
Studies Group wynika, że najniższy koszt dostarczenia biomasy uzyskano dla słomy zbożowej w postaci balotów (28 £/t suchej masy), w dalszej kolejność biomasy leśnej w postaci
drewna kawałkowego (32 £-37 £/t suchej masy), a najwyższy koszt otrzymano dla zrębki
drzewnej z zagajników krótkiej rotacji (SCR) (47 £ i 54 £/t suchej masy) (Transport Studies
Group, 1996, s. 119).
W celu minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem i obsługą dostaw biomasy
drzewnej kluczowa jest analiza wielu uwarunkowań, w tym (Stucley i in., 2012, s. 58-59;
Stucley i in., 2008, s. 19-37):
•

techniki pozyskania i zbioru – ręczne pilarkami, czy maszynowe - ma wpływ na szybkość zbioru i bezpieczeństwo pracy,

•

wielkości maszyny ścinającej i sposobu jej dowozu - dopasowanie do warunków terenowych, rodzaju podłoża, rodzaju uprawy, gęstości nasadzenia,

•

wydajności maszyny – wpływa na szybkość zbioru (na hektar lub na godzinę),

•

szerokości cięcia – wpływa na produktywność i liczbę przejazdów wykonywanych na
uprawie (cięcie pojedynczych drzew lub wielopniowe),

12

Opis i przebieg badań został opisany w podrozdziale 1.5.
159

•

mechanizmu tnącego – rodzaj i konstrukcja głowic tnących wpływa na prędkość zbioru,
możliwość ścinania pędów o różnej średnicy, odporność na uszkodzenia i tępienie narzędzi tnących. Opcje narzędzi tnących: głowice boczne lub centralne, jedno i dwu tarczowe, piły łańcuchowe, noże tłokowe, z hydraulicznym lub pasowym mechanizmem
napędowym,

•

metody rozdrabniania materiału drzewnego – zmniejszenie rozmiaru w celu zwiększenia
gęstości nasypowej biomasy oraz obniżenie kosztów transportu i przechowywania,

•

mechanizmu wsparcia pozyskania i załadunku – optymalizacja sposobu zbierania oraz
śródoperacyjnych załadunków i przeładunków, w tym właściwy dobór metod i środków
załadunku i transportu,

•

transportu z miejsca pozyskania do miejsca składowania – optymalny dobór metod
i środków technicznych (np.: zbiór biomasy w postaci wiązek, zbieranie i belowanie,
zbieranie i od razu rozdrabnianie),

•

transportu drogowego – dobór optymalnego środka transportu do rodzaju i postaci biomasy, wykorzystanie ładowności środka transportu, zabezpieczenie ładunku, zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań prawnych,

• przechowywania biomasy – dostosowanie metod składowania do rodzaju biomasy,
okresu i ilości składowanej biomasy,
• metody suszenia biomasy – poprzez redukcję wilgoci obniża się koszty transportu oraz
zwiększa się wartość opałową biomasy.
Procesy logistyczne towarzyszące biologicznym procesom konwersji, które realizowane są w instalacji końcowej, obejmują kilka etapów (Rys. 91). Odpady na tych etapach
mogą podlegać mechanicznym procesom obróbki, oczyszczeniu i uzdatnieniu, jak i klasyfikacji (Rys. 92) (Jędrczak, 2007, s.10-11; Scholwin i in., 2005, s. 39-40).
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Rys. 91. Etapy procesów logistycznych towarzyszących biologicznemu przetwarzaniu bioodpadów
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2007; Rosik-Dulewska, 2010).
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Rys. 92. Mechaniczne techniki przygotowania i separacji bioodpadów
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2007).

Zakres procesów przygotowania biomasy stałej do procesu konwersji jest zbliżony do
zakresu przygotowania bioodpadów stałych (Rys. 93; Rys. 94).
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Proces konwersji

Zagospoarowanie
produktów finalnych

Rys. 93. Etapy procesów logistycznych towarzyszących termicznemu przetwarzaniu biomasy stałej
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 94. Mechaniczne techniki przygotowania i separacji biomasy stałej
Źródło: opracowanie własne.
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Wszystkie procesy związane z obróbką wstępną i przetwarzaniem biomasy o statusie
odpadu wymagają spełnienia wymagań wynikających z regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadowej (Osiak J., Dwórznik M., 2015, s. 75-85).
Dalsze procesy logistyczne w zakresie konwersji biomasy i bioodpadów wynikają ze
stosowanej technologii, a także trybu dodawania substratów do procesu (nieciągły, quasiciągły, ciągły) (Scholwin i in., 2005, s. 23-26; Pabis i in., 2015, s. 243-248). Jest to ściśle
powiązane z metodami magazynowania zarówno substratów, jak i produktów finalnych
(Scholwin i in., 2005, s. 26-27). Przykładowo substraty do procesu fermentacji, mogą być
podawane w sposób ciągły, po wcześniejszym rozdrobnieniu i poddaniu maceracji, a także
rozwodnieniu, dzięki czemu populacja bakterii metanotwórczych stale się odtwarza, a biogaz może uwalniać się nieprzerwalnie (Janczak, Mazurkiewicz, 2019, s. 70; Kuziemska i in.,
2014, s. 104).
Logistyka transportu biomasy
Logistyka transportu jest ściśle powiązana z logistyką zaopatrzenia, która ma za zadanie
zapewnić przedsiębiorstwu sprawne zasilanie we wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia ciągłej i rytmicznej działalności gospodarczej, czyli zabezpieczyć wszelkie potrzeby
materiałowe przedsiębiorstwa po minimalnych kosztach logistycznych (Ficoń, 2001, s 259).
W zakresie realizacji dostaw biomasy niezbędne jest właściwe planowanie oraz dobór
transportu. Planowanie dostaw winno być oparte o dane z systemu magazynowego, planowanego zużycia i możliwości transportowych dostawców (Rys. 95).
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Rys. 95. Model realizacji dostaw biomasy
Źródło: opracowanie własne.

Pozyskana biomasa charakteryzuje się cechami, które istotnie wpływają na koszty jej
transportu, magazynowania, a także efektywność procesów konwersji w energię. W związku
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z tym stosuje się procesy uzdatniania i uszlachetniania biomasy, m.in. rozdrabnianie, suszenie, sprasowanie, balotowanie (Osiak, Dwórznik, 2015, s. 75-85; Mirowski i in., 2018, s. 33;
Stucley i in., 2012, s. 59; Transport Studies Group, 1996, s. iii-iv).
Transportowana biomasa może mieć różną postać: sypką (trociny, zrębki, wióry, inne),
prasowaną (kostki, bale słomy), litą (zrzyny, baloty, drewno), pakowaną na paletach (pelety,
brykiety). Każdy z tych rodzajów wymaga innego rodzaju środka transportu (Duda-Kękuś,
2011, s. 107; Osiak, Dwórznik, 2015, s. 73-74):
Transport biomasy do elektrowni może odbywać się z wykorzystaniem samochodów
(o różnej ładowności w sensie masy i objętości) lub koleją. Dobór właściwego środka transportu zależy głównie od rodzaju biomasy, stopnia jej rozdrobnienia i formy transportowanej,
możliwości wykorzystania przestrzeni ładunkowej i dopuszczalnej masy ładunku, co wynika
przede wszystkim z gęstości biomasy, jej objętości i wilgotności oraz przepisów prawa,
a także odległości transportowania (Duda-Kękuś, 2011, s. 117; Stucley i in., 2012, s. 58-59;
Transport Studies Group, 1996, s. iii-iv).
Organizacja transportu biomasy wymaga oceny kilku czynników: stanu dróg dojazdowych, dostępność linii kolejowej i ramp i bocznic załadowczych, wielkości dostaw biomasy
do odbiorcy końcowego (ilość Mg), kształtu i gęstości nasypowej biomasy (Mg/m3), odległości transportowej (ilość km), czasu transportu (h), szybkości transportu (km/h), pojemności przestrzeni transportowej (m3), zużycia i rodzaju paliwa (l/km), kosztu przewozu
(zł/GJ), wymagań dodatkowych odbiorcy (Osiak, Dwórznik, 2015, s. 72-73; Duda-Kękuś,
2011, s. 117; Stucley i in., 2012, s. 58-59). W przypadku realizacji transportu biomasy
o statusie odpadu wymagane jest spełnienie wymagań prawnych w tym zakresie, w tym posiadanie zezwolenia na przewóz odpadów (Rosik-Dulewska, 2010, s. 311-313).
Transport kolejowy jest głównym środkiem realizacji transportu na dalekie odległości.
Jest on efektywny przy masowych przewozach drewna i biomasy na dużych odległościach
i wymaga od nadawcy i odbiorcy posiadania dodatkowej infrastruktury transportowej w postaci bocznicy kolejowej (Marciniec, Szkoda, 2013, s. 1503). Przewozy koleją odbywają się
na podstawie umowy zawartej pomiędzy koleją a nadawcą, w chwili przejęcia przez kolej
załadowanego wagonu do przewozu. Realizacja przewozu odbywa się w oparciu o wypełniony przez nadawcę list przewozowy. Ładunek powinien być prawidłowo załadowany
i zabezpieczony zgodnie z przepisami kolejowymi, w celu ochrony przed zniszczeniem
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i uszkodzeniem, a także z pełnym wykorzystaniem ładowności wagonów (Marciniec,
Szkoda, 2013, s. 1503).
Do transportu kolejowego stosowane są wagony głównie czteroosiowe typu „węglarki”
o objętości 69 m3 i pojemności 30-40 ton biomasy (Duda-Kękuś, 2011, s. 107). Do kalkulacji
kosztów transportu kolejowego biomasy można zastosować formułę (Duda-Kękuś, 2011, s.
108):

S = u × (koPKP + kdPKP × d) × Lw
gdzie:
S – łączna opłata za przewóz; Lw – ilość wagonów; d – odległość transportowa (d>30km);
koPKP – koszt stały za rozładunek i załadunek oraz ważenie wagonu; kdPKP – koszt za 1 km
przewozu jednym wagonem; u – współczynnik upustu dla firmy zamawiającej transport kolejowy, a wartości koPKP i kdPKP oblicza się według taryfikatora spedycyjnego (np.: PKP
Cargo).
Dla węglarek o pojemności 69 m3 i ładunku 60 ton taryfikator spedycyjny jest ustawiany dla
przewozu miału węglowego (pojemność wagonu 60 ton), w związku z czym koszt realizacji
transportu kolejowego biomasy jest prawie dwukrotnie wyższy niż dla węgla, a ilość wymaganych wagonów do transportu określonej partii biomasy będzie blisko dwukrotnie większa,
w porównaniu z węglem (Duda-Kękuś, 2011, s. 108).
Transport samochodowy jest częściej stosowany w krajowych przewozach. Jest on bardzo istotnym ogniwem w łańcuchu dostaw biomasy, ponieważ dzięki niemu możliwa jest
realizacja wywozu z lasu, gruntu rolnego, czy zakładu drzewnego (Marciniec, Szkoda, 2013,
s. 1501). Biomasę można przewozić kontenerami (zestawy dwóch kontenerów w jednym
ładunku), wywrotkami lub samochodami z urządzeniami samowyładowczymi (np.: ruchome
podłogi, windy wyładowcze). Stosowanie pojazdów samowyładowczych ułatwia i uelastycznia wyładunek na składowiskach biomasy, również u odbiorcy końcowego
(Duda-Kękuś, 2011, s. 109).
W zależności od wielkości masy wywozowej surowców biomasowych z obszaru leśnego, ilości miejsc załadunku oraz warunków pogodowych, planuje się transporty samochodowe według kierunków. Ze względu na ograniczoną możliwości manewrowe wysyła
się do lasu niewielką ilość samochodów na daną lokalizację, aby nie spowodować zatorów
oraz uszkodzenia dróg wywozowych. Samochody powinny być dostosowane do jazdy tere-
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nowej. W sytuacji trudnych warunków pogodowych zalecane jest wysyłanie dwóch samochodów w jedno miejsce na wypadek konieczności holowania lub innej nagłej pomocy wywołanej przez czynnik pogodowy (Marciniec, Szkoda, 2013, s. 1501).
Na kierowcy spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia ilości wywozowej z dokumentem wywozowym jak i prawidłowe zabezpieczenie ładunku (np.: plandeki, pasów mocujących) (Marciniec, Szkoda, 2013, s. 1501). Zabezpieczenie biomasy podczas transportu stosuje się w celu jej ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz ubytkiem masy w czasie
jazdy pojazdu. Jest to również wymóg prawny (Stucley i in., 2012, s. 59).
Wykorzystanie ładowności i przestrzeni ładunkowej poszczególnych środków transportu
zależy od rodzaju biomasy, a także jej objętości i gęstości nasypowej (Duda-Kękuś, 2011,
s. 113) (Tab. 19).

Samochód wywrotka do materiałów sypkich
3-osie
Ciągnik z naczepą wywrotną,
z plandeką, 5-osi
Kontenerowiec
4-osie (dwa kontenery)
Ciągnik z naczepą typu ruchoma podłoga,
5-osi
Platforma do
przewozu słomy
i siana

Trociny

Wióry drzewne

Zrębki wierzby suche

Zrębki wierzby mokre

Brykiety ze słomy

Brykiety z trocin

Pelety z łusek ze słonecznika

Pelety z wierzby

0,34

0,15

0,20

0,39

0,45

0,29

0,48

0,59

%M
%V

%M
%V

%M
%V

%M
%V

%M
%V

%M
%V

%M
%V

%M
%V

%M
%V

Biomasa i jej gęstość
[Mg/m3]
Słoma baloty

Masa ładunku [Mg]
DMC [Mg]

Objętość ładunku [m3]

Typ pojazdu

Tabela 19. Wykorzystanie ładowności [%M] i przestrzeni ładunkowej [%V] dla różnych środków transportu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Duda-Kękuś, 2011).

Obecny rynek usług spedycyjnych jest dobrze przygotowany do realizacji przewozów
różnych rodzajów biomasy o różnej gęstości i parametrach fizycznych, z jednoczesnym
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bardzo dobrym stopniem wykorzystania ładowności masy i objętości (Duda-Kękuś, 2011,
s. 113).
Pojazdy samochodowe transportujące biomasę muszą spełniać wymagania prawne w zakresie przewożonego tonażu, nacisku na osie, wymiarów. Zakres tych parametrów reguluje
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z tymi wymaganiami
dopuszczalna masa całkowita (DMC) zależy od liczby osi pojazdu i nie może przekraczać
36 ton dla zespołu składającego się z dwuosiowego samochodu i dwuosiowej przyczepy,
40 ton dla zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi pojazdów lub o liczbie osi większej niż
cztery, a także do 44 ton dla trzyosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy przewożącej 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym (Obwieszczenie, 2016,
s. 6). Dopuszczalne rozmiary pojazdów ciężarowych do przewozu biomasy wynoszą odpowiednio (Obwieszczenie, 2016, s. 5):
• całkowita długość pojazdu ciężarowego (wraz z naczepą) - maksymalnie 18,75 m,
• długość przestrzeni ładunkowej - maksymalnie 16,40 m,
• szerokość – maksymalnie 2,55 m.
Dostarczenie biomasy do instalacji końcowej jest kosztowne zarówno pod względem
energetycznym, jak i ekonomicznym. Nakład energetyczny na przewiezienie 1 tony biomasy
określa się na poziomie 0,3–1,2 GJ/Mg na 1 km trasy, co odpowiednio wpływa na koszty
transportu (Roszkowski, 2012, s. 86).
Dostawy biomasy do części elektrowni zawodowych realizowane są za pomocą transportu drogowego, jak również kolejowego. Ze względu na elastyczność i szybkość transport
drogowy jest dominujący. Koszt transportu drogowego biomasy zależy od wielkości przewożonego ładunku, którą ogranicza ładowności lub objętość przestrzeni ładowni pojazdy.
Efektywność logistyczną kosztów transportu samochodowego można obliczyć w oparciu
o wzór (Duda-Kękuś, 2011, s. 109-110):
S = Staryfy (d, s) + (1- upowr ) × ks/km × d + Ks post (d ) + Ks utrudn
gdzie:
Staryfy (d, s) – koszt transportu według taryfy podstawowej dla danego pojazdu s i odległości
d; ks/km – stawka w zł/km dla pojazdu s, upowr – wynegocjowany upust opłaty powrotnej,
Ks

post

– opłata dodatkowa za postój po przekroczeniu 4 godzin jazd, Ks
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utrudn

– opłata

dodatkowa za utrudnienia specyficzne dla danej trasy (np.: przejazd przez duże miasta, zły
stan dróg).
Koszty transportu zależą od rodzaju i formy biomasy, która jest transportowana np.:
sypka (zrębki drzewne, trociny) lub pakietowana (bele słomy, baloty pozostałości zrębowych) (Transport Studies Group, 1996, s. iii-iv). Koszty transportu są także w dużej mierze
funkcją odległości transportowej i gęstości energetycznej przewożonej biomasy (MJ/m3)
(McKendry, 2002, s. 44; Gołos, Kaliszewski, 2015, s. 83; Roszkowski, 2012, s. 86-87).
W związku z tym, w przypadku przewozu biomasy, stosuje się stawki transportowe jako
zryczałtowane opłaty uwarunkowane długością trasy przewozu. W zależności od środka
transportu określa się odległość progową, do której obowiązuje dana opłata ryczałtowa
(zł/km). Opłata ta obejmuje koszty załadunku i rozładunku, które są specyficzne dla danego
typu pojazdu (Duda-Kękuś, 2011, s. 110). W wielu wypadkach stawka za transport jest wliczona w cenę dostarczanej biomasy, wówczas dostawy są rozliczane na warunkach DDU
(według Incoterms). Oznacza to, że dostawcy biomasy do krajowych instalacji końcowych
zobowiązani są do optymalizacji także kosztów transportu.
W wielu wypadkach transport biomasy do odbiorcy końcowego jest transportem kombinowanym, w którym wykorzystywane są różne środki transportu. Wynika to z konieczności
przewożenia biomasy z terenów o utrudnionym dostępie (np.: wywóz z lasu, pola), po drogach nieutwardzonych, a także ładunków łączonych (z kilku miejsc załadunku). Do tego
celu najczęściej wykorzystywane są zestawy złożone z ciągnika i dwóch kontenerów
(pojemność do 18 m3 każdy). W takich przypadkach biomasa przewożona jest na plac składowy, przy utwardzonej drodze, z którego dopiero odbywa się załadunek na samochody wysokotonażowe i transport do odbiorcy końcowego.
Realizacja transportu biomasy do dostawcy końcowego może wiązać się z pewnymi
trudnościami logistycznymi, są to m.in. (Osiak, Dwórznik, 2015, s. 74):
• możliwość zanieczyszczenia biomasy ziemią w trakcie załadunku bezpośrednio z pola,
• brak możliwości załadunku naczep bezpośrednio na polu z powodu zbyt grząskiego podłoża,
• podwyższona wilgotność biomasy w miesiącach zimowych, co wpływa na ciężar biomasy i zmniejszenie przewożonej ilości (rozliczanie dostaw biomasy w m3 lub mp),
• podwyższona wilgotność biomasy w miesiącach zimowych i spadek jej wartości opałowej, co w efekcie powoduje obniżeniem wartości ładunku (rozliczanie dostaw w GJ),
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• trudność załadunku przyczep typu „ruchoma podłoga” z powodu wysokości burt
(4,05 m),
• korzystanie z kontenerów do transportu w trudnych warunkach zwiększa koszty transportu – większe zużycie paliwa, mniejsza pojemność zestawu.
Transport drogowy, ze względu na wysokość kosztów, jest realizowany na określonych
odległościach. Według różnych autorów optymalna odległość dla transportu drogowego biomasy wynosi 30-35 km, w skrajnych przypadkach 60 km, według innych opracowań za
górną granicę opłacalności odległości dowozu biomasy uznaje się 80–100 km (Gołos, Kaliszewski, 2015, s. 83; Roszkowski, 2012, s. 86). W praktyce odległość transportowa biomasy
zależy od wielkości instalacji, ponieważ warunkuje to wymaganą ilość dostarczenia znacznych ilości biomasy, dlatego w niektórych przypadkach konieczne jest dostarczanie biomasy
również ze znacznych odległości (nawet kilkuset kilometrów) (Rys. 96). Wynika to z trudności zaopatrzenia się w niezbędny surowiec na poziomie lokalnym (Gostomczyk, 2012, s.
941-942). Ma na to również wpływ dostępność wagonów (typu węglarki), których w okresie
jesienno-zimowym często brakuje (obserwacje własne Autorki). Odległość transportowa
biomasy zależy od wymagań odbiorcy, a także wysokości stawek przewozowych i ceny biomasy.
Kompostownie < 5MW
Biogazownie < 5MW
Biogazownie > 5MW
Zakłady energetyczne i ciepłownie < 50 MW
Zakłady energetyczne i ciepłownie > 50 MW
<50 km

0%
50 km ÷ 100 km

20%
40%
100 km ÷ 150 km

60%
>150 km

80%

100%

Rys. 96. Średnia odległość transportowa biomasy do krajowych instalacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań13.

Realizacja dostaw substratów dla biogazowni odbywa się głównie na bliskich odległościach. Biogazownie najczęściej są instalowane w bliskim sąsiedztwie miejsca powstawania
odpadów, w celu ich utylizacji i energetycznego wykorzystania. Dostawy realizowane z innych miejsc powstawania bioodpadów wymagają spełnienia wymagań prawnych w zakresie
transportu odpadów, a także kontroli „na wejściu” w zakresie oceny jakości i ilości
dostarczonych substratów do celów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Ocena ta zazwyczaj przeprowadza jest w sposób wizualny (Scholwin i in., 2005, s. 38).
13

Opis i przebieg badań został opisany w podrozdziale 1.5.
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Gospodarka magazynowa biomasy
Zadaniem procesu magazynowania jest utrzymanie zapasu i obsługa przepływu produktów w fazie przyjęcia, składowania, kompletacji i wydania produktów, zgodnie z wymaganiami klienta wewnętrznego i zewnętrznego (Śliczyński, 2015, s. 104). Zarządzanie gospodarką magazynową obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych od dostawców i odbiorców procesu magazynowania, w celu efektywnego planowania i harmonogramowania działań oraz wykorzystania zasobów (Śliczyński, 2015, s. 104).
Proces magazynowania zależy od szeregu czynników, z których najważniejszymi są:
rodzaj biomasy i jej dostępność, a także tempo zużycia biomasy w instalacji (Rys. 97).
Otoczenie infrastrukturalne
Dane

Poziom zużycia biomasy wejściowe
Rodzaj biomasy
Dostępność biomasy
Ilość dostawców biomasy

Dane
wyjściowe

Model
magazynowania
biomasy

Poziom zapasów
Okres magazynowania
Sposób magazynowania
Procesy przygotowania
biomasy

Możliwości rozładunkowe
Czas rozładunku dostaw

Rys. 97. Model realizacji procesu magazynowania biomasy
Źródło: opracowanie własne.

Proces magazynowania biomasy jest ściśle powiązany z innymi procesami logistycznymi, w tym zakupami, transportem, przetwarzaniem biomasy. Sposób realizacji procesów
magazynowania ma istotne znaczenie na efektywność całego procesu konwersji (Rys. 98).
Otoczenie infrastrukturalne
Odbiór dostaw biomasy:
•
Rodzajowy
•
Ilościowy
•
Jakościowy
•
Raportowanie

Dane
wejściowe

Sposób
składowania
biomasy

Dane
wyjściowe

Wydawaniem biomasy:
•
Zasad FIFO
•
Rozliczanie wydań biomasy
•
Inwentaryzacja i monitoring
stanów, raportowanie
•
Kontrola kosztów

Ochrona biomasy przed:
•
czynnikami atmosferycznymi
•
zmieszaniem
•
zanieczyszczeniem
•
wywiewaniem
•
negatywnym oddziaływaniem na środowisko

Rys. 98. Model realizacji procesu magazynowania biomasy
Źródło: opracowanie własne.

Lokalizacja magazynu powinna umożliwiać jak najkrótszy transport biomasy do instalacji, a także możliwość zautomatyzowania systemu podawania biomasy. Ma to znaczenie
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ze względu na bezpieczeństwo tych operacji oraz koszty operacyjne (Mirowski i in., 2018,
s. 70).
Ze względu na niewielką gęstość energetyczną biomasy, w stosunku do węgla, wymagana powierzchnia magazynowa dla tego paliwa jest dużo większa niż dla węgla
(Ociepa-Kubicka, 2010, s. 283; Mirowski i in., 2018, s. 70). W przypadku instalacji, w których zużywane są różne substraty biomasowe, ich przygotowanie i wstępne zmieszanie odbywa się na magazynie (np.: w trakcie podawania do zasypów) (Scholwin i in., 2005, s. 3848).
Na etapie przyjmowania dostaw biomasy dokonuje się jej ocena ilościowa i jakościowa,
wraz z weryfikacją dokumentów przewozowych. Dodatkowo, w przypadku bioodpadów,
wymagane jest właściwe podejście do odpadów higienicznie wątpliwych i składowanie ich
oddzielnie od odpadów obojętnych, a także ich higienizacja, jeżeli jest wymagana (Scholwin
i in., 2005, s. 38-41).
Biomasa pod wpływem czynników atmosferycznych ulega deprecjacji, wobec czego,
magazyn na biomasę powinien ją zabezpieczać przed utratą parametrów jakościowych,
w tym przed ubytkiem wartości opałowej, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem chemicznym
i substancjami mineralnymi (np.: ziemią), a także stratami surowcowymi w wyniku wywiewania lub wymywania. W tym celu stosowane są zadaszenia lub brezent do okrywania
pryzm z biomasą, magazyny na utwardzonym podłożu, bunkry i silosy dla suchej biomasy
i peletów (Ociepa-Kubicka, 2010, s. 283; Mirowski i in., 2018, s. 70; Osiak, Dwórznik, 2015,
s. 75). W przypadku bioodpadów należy dodatkowo zabezpieczać je przed uwalnianiem się
uciążliwych zapachów. W tym zakresie odbiór i składowanie odpadów prowadzi się w hali,
wyposażonej w odpowiednie systemy oczyszczania powietrza (Scholwin i in., 2005, s. 39).
Jednym z najczęściej stosowanych sposobów magazynowania biomasy stałej jest jej pryzmowanie. Proces pryzmowania polega na wstępnym usypywaniu jednego rodzaju biomasy
(np.: zrębki leśna), a następnie mechanicznym jej zagęszczaniu przy użyciu ładowarek. Planowanie przestrzenne wymaga, aby pryzmy były lokalizowane z uwzględnieniem ciągów
komunikacyjnych, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przeciw pożarowych.
Teren przeznaczony do magazynowania pryzm biomasy powinien być wyrównany, pozbawiony kamieni, pni i odpadów, a także zagłębień, w których mogłaby się zbierać woda
(Mirowski i in., 2108, s. 70).
Stosowanie zadaszeń i przewiewnych wiat do składowania biomasy pozwala również na
naturalny proces jej wysychania, co wpływa na poprawę jej wartości opałowej (Mirowski i
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in., 2108, s. 70). Obecnie w większości polskich ciepłowni, mniejszych elektrowni i elektrociepłowni, stosowane są całkowicie lub częściowo zadaszone magazyny. Są to magazyny
typu: wiaty, bunkry, silosy. W dużych elektrowniach i elektrociepłowniach, o dużym rocznym zużyciu biomasy, paliwo składowane jest w pryzmach na utwardzonym, otwartym (niezadaszonym) magazynie.
Składowanie biomasy w pryzmach i hałdach na otwartej przestrzeni powoduje zróżnicowanie wewnętrzne składowiska w postaci warstw (Mirowski i in., 2018, s. 70):
• warstwa górna (I) - warstwa najbardziej odsłonięta i narażona na działanie czynników
atmosferycznych oraz wywiewanie,
• warstwa pośrednia (II ) - cienka warstwa narażona na działanie największych sił, pochodzących zarówno od warstwy górnej (ciężar drewna, nacisk spychacza), jak i dolnej
(procesy izochoryczne),
• warstwa dolna (III ) - warstwa najbardziej odizolowana od atmosfery, z najwyższą temperaturą magazynowanego surowca, której wzrost może prowadzić do samozapłonu.
Wilgotność i temperatura w poszczególnych warstwach jest różna i rozkłada się nierównomiernie, zależy ona głównie od zewnętrznych warunków atmosferycznych.
Wewnątrz pryzmy zachodzą różne procesy. Wilgoć ze składowanej biomasy przemieszcza się w postaci pary wodnej z miejsc o wyższej temperaturze, do miejsc o temperaturze
niższej. Wpływa to na powstawanie procesów gnilnych biomasy w chłodniejszych miejscach pryzmy, a także rozwój nasion znajdujących się w biomasie. Dodatkowo tarcie cząstek
biomasy oraz mikroorganizmy występujące naturalnie w biomasie przyczyniają się do
zwiększenia temperatury w poszczególnych warstwach. W efekcie tych procesów dochodzi
do samonagrzewania się pryzmy, co może doprowadzić do samozapłonu biomasy, to jest
zapalenia biomasy w zakresie temperatur 210–350°C (Mirowski i in., 2018, s. 70-72; Pabis
2015, s. 214). Z tego też powodu, a także dlatego że biomasa stała jest paliwem łatwopalnym, paliwo to powinno być składowane na ogrodzonym terenie, bez możliwości wejścia
osób postronnych, z dostępem do urządzeń gaśniczych, a także zaopatrzone w monitoring,
system wykrywania pożarów i powiadamiania o nich (Ociepa-Kubicka, 2010, s. 283).
W zakresie substratów płynnych, stosowanych w procesie produkcji biogazu, są one
przechowywane w zamkniętych zbiornikach magazynowych (zbiorniki wstępne) i przepompowywane do komory fermentacyjnej. Mogą być również dostarczane w sposób ciągły do
komory fermentacyjnej za pomocą systemów automatycznego podawania. Wielkość maga171

zynu na substraty do procesu fermentacji zależy od ilości przypadającego substratu, wydajności fermentora, kompensowanych okresów dostaw, wyposażenia powierzchni i produktywności przy kosubstratach, umów dostawy w przypadku substratów spoza własnego
przedsiębiorstwa (Pabis i in., 2015, s. 318; Scholwin i in., 2005, s. 39-48).
W obszarze gospodarki odpadowej obowiązują rygorystyczne wymagania w zakresie
magazynowania substratów o statusie odpadów. Dotyczą one stosowania dodatkowych zabezpieczeń placu magazynowego, a także posiadania wymaganych pozwoleń na składowanie i magazynowanie odpadów. Wymagania te wynikają z regulacji prawnych dotyczących
gospodarki opadami (Rosik-Dulewska, 2010, s. 313-335; Kodeks, 2016, s. 14). Zakres tych
wymagań obejmuje zarówno substraty wykorzystywane do procesów, jak również produktów ubocznych tych procesów.
Efektywność procesów magazynowania ocenia się w zakresie wydajności: organizacyjnej i technicznej magazynu, a także wyniku ekonomicznego pracy magazynu, w tym kosztów magazynowania (Śliwczyński, 2015, s. 108):
Do analizy efektywności procesów magazynowania biomasy najbardziej przydatne jest
stosowanie wskaźników, w tym (Śliwczyński, 2015, s. 108-112):
•

wykorzystania pojemności użytkowej magazynu (Mvu):
𝑉𝑠

Mvu = 𝑉𝑢

,

gdzie: Vs – pojemność składowa, Vu – pojemność użytkowa,
•

wydajności pracy magazynierów (Mwp):
Mwp =

𝑂𝑚
𝑍𝑝

,

gdzie: Om – wielkość obrotu magazynowego w badanym okresie, Zp – średnia liczba zatrudnionych pracowników w magazynie,
•

wykorzystania środków transportu magazynowego (Mst):
𝑄𝑟

Mst = 𝑇𝑡𝑒

,

gdzie: Qr – ciężar ładunków przemieszczanych śr. tr. mag., Tte – efektywny czas pracy
środków transportu magazynowego,
•

stanu zapasów w magazynie (Mzp):
Mzp = Zi + (Omp - Omr) ,
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gdzie: Zi – wielkość zapasu magazynowego na początku badanego okresu, Omp – wielkość
obrotu magazynowego wg przychodu w badanym okresie, Omr - wielkość obrotu magazynowego wg rozchodu w badanym okresie,
•

średniego obrotu magazynowego (Mso):
Mso =

𝑂𝑚𝑟
𝑑

,

gdzie: Omr – wielkość obrotu magazynowego wg rozchodu w badanym okresie, d – liczba
dni w badanym okresie,
•

kosztów magazynowania (Kmj):
𝐾𝑚𝑐

Kmj = 𝑂𝑚𝑟

,

gdzie: Kmc – koszty magazynowania w badanym okresie, Omr – wielkość obrotu magazynowego według rozchodu w badanym okresie,
•

kosztów składowania zapasu (Ksz):
Ksz =

𝐾𝑚𝑐
𝑍ś𝑟

,

gdzie: Kmc – koszty magazynowania w badanym okresie, Zśr – zapas średni w badanym
okresie.
Najbardziej ekonomicznie uzasadniona i najbardziej popularną metodą realizacji procesu dostarczania biomasy na cele energetyczne jest Just in Time. Jej zasadniczym czynnikiem jest permanentna eliminacja marnotrawstwa w obszarze czasowym, materiałowym,
przestrzennym, finansowym, rygorystyczna kontrola poziomu zapasów, kompleksowa kontrola jakości (Ficoń, 2001, s. 214-216). Niemniej jednak, w celu zapewnienia ciągłości dostaw biomasy, które jest narażone na ryzyko zmian pogody i dostępności transportowej
z terenów leśnych i rolnych, biomasa jest magazynowana przez jej dostawców w miejscu
pozyskania lub na magazynach przejściowych.
Biomasa jest również poddawana magazynowaniu z przyczyn praktycznych. Wynika to
z sezonowości zapotrzebowania na biomasę w instalacjach termicznego przetwarzania (ciepłowniach i elektrociepłowniach). O ile biomasa drzewna dostępna jest przez cały rok, to
popyt na nią uzależniony jest od okresu grzewczego i wzrasta zwykle w okresie jesiennozimowym. Dodatkowo kaloryczność paliwa pozyskiwanego zimą jest stosunkowo niska,
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w związku z czym wytworzenie jednostki energetycznej energii wymaga większej ilości
biomasy (Osiak, Dwórznik, 2015, s. 75).
Okres magazynowania biomasy zależy od jej rodzaju, wielkości rocznego zapotrzebowania, a także jej dostępności na rynku. W krajowych ciepłowniach i elektrociepłowniach
okres magazynowania waha się od 5 dni do miesiąca, ale i dłużej (Rys. 99) (Osiak, Dwórznik, 2015, s. 75).

Zakłady energetyczne i ciepłownie < 50 MW
Zakłady energetyczne i ciepłownie > 50 MW
0%
<1 tygodnia

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

< 1 miesiąca

< 3 miesiecy

> 3 miesięcy

Rys. 99. Okres składowania biomasy zużywanej na cele energetyczne w krajowych instalacjach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań14.

Maksymalny i bezpieczny okres składowania biomasy stałej w pryzmach to trzy miesiące, ponieważ dłuższe jej przechowywanie może powodować samozapłony i jej deprecjację. Dlatego przy magazynowaniu dużych ilości biomasy stosowana jest zasada rotacji biomasy oraz zużywanie biomasy według kolejności dostaw. Rozwiązaniem stosowanym
w tym zakresie jest także wykorzystanie sieci małych, lokalnych dedykowanych składnic
biomasy, najczęściej prowadzonych przez dostawców, i zamawianie dostaw biomasy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem elektrowni (Osiak, Dwórznik, 2015, s. 75). Najdłużej
przechowywana jest słoma, ze względu na jej sezonową podaż (okres żniw). Jest ona stogowana na magazynie lub przechowywana u rolników, często pod plandekami, i dostarczana
na wezwanie.
W przypadku biomasy przetwarzanej w procesach biologicznych, okres magazynowania
jest krótki i wiąże się jedynie z koniecznością zebrania odpowiedniej ilości substratu do
uruchomienia technologicznego procesu. Magazynowanie w dłuższym okresie czasu wynika z nadmiernej ilości substratów lub też zakłóceń w procesach przetwarzania. Na etapie
magazynowania biomasy i bioodpadów płynnych wymagane jest unikanie zamarzania zbiorników magazynowych oraz urządzeń technicznych (Scholwin i in., 2005, s. 39).

14

Opis i przebieg badań został opisany w podrozdziale 1.5.
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Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskania, transportu
i magazynowania biomasy jest sposobem na rozwój potencjału przedsiębiorstwa,
w tym produkcyjnego, osobowego i organizacyjnego, a także dostosowanie go do zmieniających się warunków otoczenia. Jest to kluczowy czynnik przetrwania i rozwoju każdej organizacji, ponieważ przyczynia się do eliminacji nadmiernych kosztów, zwiększenia produktywności i wydajności pracy, a tym samym wzrostem przewagi konkurencyjnej (Nowak,
Sobolewski, 2017, s. 180). Czynnikami hamującymi rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw są zwłaszcza te, które dotyczą ryzyka, w tym finansowego, posiadanego potencjału produkcyjno-technologicznego oraz działalności administracyjnej państwa (Nowak,
Sobolewski, 2017, s. 189).
4.4. Aspekty środowiskowe procesów przetwarzania biomasy
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne wiąże się z oddziaływaniem procesów
przetwarzania biomasy na otoczenie. Aspektem środowiskowym określa się elementy działań organizacji lub jej wyrobów lub usług, który mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem (ISO 14001, 2005, s.15). Definicja ta jest bardzo ogólna, dzięki czemu dla każdego
przedsiębiorstwa oraz procesu możliwe jest określenie innych rodzajów oddziaływań i ocenienie stopnia ich wpływu na otoczenie. Niemniej jednak, dla grupy przedsiębiorstw o określonym profilu produkcji, aspekty środowiskowe są bardzo zbliżone.
W obszarze procesów przetwarzania biomasy rodzaj aspektów środowiskowych zależy
od rodzaju technologii przekształcania biomasy (termiczne, biologiczne). Są jednak wspólne
aspekty środowiskowe wynikające z procesów logistycznych w zakresie: pozyskania, przetwarzania, transportu oraz magazynowania biomasy. W tym obszarze wyróżnia się takie
czynniki jak: hałas, spaliny z transportu, ścieki z powierzchni magazynowych i transportu,
organizmy chorobotwórcze występujące w biomasie, gryzonie, samozapłony i pożary, rozwiewanie biomasy i odpadów (w tym zapylenie), zakłócenie estetyki krajobrazu (Jędrczak,
2007, s. 327, s. 337-338).
Aspekty środowiskowe termicznych procesów przetwarzania biomasy
Produktami spalania biomasy, oprócz wytworzonej energii, są substancje uwalniane do
atmosfery, jak również pozostałości ze spalonych paliw. Związki chemiczne powstające
w tych procesach są następujące (Głodek, 2010, s. 21-22):
•

związki lotne w postaci gazowej uwalniane do atmosfery,

•

żużle i popioły, które pozostają w kotle po spaleniu biomasy.
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Do lotnych związków uwalnianych do atmosfery należą głównie pyły lotne (zwłaszcza
jego subfrakcje PM10 i PM2,5), jak również tlenki azotu (NOX), lotne związki organiczne
(LZO), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które mają charakter mutai kancerogeny (Głodek, 2010, s. 21-22; Loo, Koppejan, 2008, s. 37-38). Substancje te uwalniane są z biomasy w trakcie jej podgrzewania już powyżej 100ºC. Cechą charakterystyczną
paliw biomasowych jest duża zawartość części lotnych, dlatego też komory spalania biomasy mają specjalną konstrukcję w celu efektywnego spalania (Głodek, 2010, s. 10).
Popioły lotne ze spalania biomasy powstają w zakresie temperatur 800÷1600°C i są
złożonymi nieorganiczno-organicznymi mieszaninami z polikomponentami heterogenicznymi o zmiennym składzie, które zawierają stałe, ciekłe i gazowe fazy o różnym pochodzeniu. Chemiczny skład tlenkowy popiołów lotnych zależy od rodzaju biomasy, a pod względem ilościowego udziału poszczególnych związków chemicznych można je uszeregować
następująco: SiO2 > CaO > K2O > P2O5 > Al2O3 > MgO > Fe2O3 > SO3 > Na2O > MnO >
TiO2 (Mirowski i in., 2018, s. 84).
Te popioły lotne charakteryzują się (Mirowski i in., 2018, s. 75-84; Głodek, 2010, s. 11):
• bardzo niską gęstością nasypową i postacią drobnego proszku,
• dużymi różnicami w składzie,
• niskimi lub bardzo wysokimi stratami prażenia (ubytkami masy w zależności od temperatury ogrzania),
• zawartością elementów wynikających z techniki spalania,
• wysokim poziomem wymywanie zanieczyszczeń,
• wysoką zawartością składników rozpuszczalnych w wodzie 61%-70%,
• większym udziałem krzemianów (Ca–K–Mn), chlorków (K–Na–Cl), węglanów (K–Ca–
Mg–Na) w stosunku do popiołów lotnych ze spalania węgla,
• niższym udziałem związków Al., Si, Ti, Fe, S w popiołach ze spalania biomasy niż
w popiołach ze spalania węgla.
Pyły ze spalania biomasy mogą także zawierać metale ciężkie (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni,
Pb i Zn), a także amorficzne, półkrystaliczne i krystaliczne składniki organiczne i nieorganiczne, składniki ciekłe i gazowe, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA), dioksyny i furany (PCDDs i PCDFs). Subfrakcje pyłów (PM10, PM2,5) są szczególnie niebezpieczne, ponieważ przyczyniają się do chorób układu oddechowego i krążeniowego, a także różnego rodzaju alergie (Głodek, 2010, s. 22; Mirowski i in., 2018, s. 84;
Loo, Koppejan, 2008, s. 35-36).
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Na wielkość emisji pyłów lotnych (mikrocząsteczek) mają wpływ parametry procesu
spalania, a także konstrukcja kotła oraz stosunek powietrza pierwotnego i wtórnego w kotle
w trakcie procesu spalania. Najwięcej mikrocząstek powstaje podczas niecałkowitego spalania biomasy (Głodek, 2010, s. 22; Mirowski i in., 2018, s. 96). W nowoczesnym kotle
emisję mikrocząstek można zmniejszyć do wartości poniżej 1% całkowitej emisji cząstek
PM2,5 oraz PM10 (Głodek, 2010, s. 22). Stosuje się także systemy oczyszczania spalin
w celu wyłapywania ulatujących pyłów lotnych.
Żużel, inaczej popiół denny, ma postać stałą i jest produktem wtórnym procesu spalania
biomasy. Jest on otrzymywany w wyniku działania wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w biomasie (Głodek, 2010, s. 10; Loo, Koppejan, 2008, s. 37).
Popiół denny ma postać nieorganicznej fazy amorficznej występującej w postaci kulistych,
sferoidalnych lub kanciastych, nieregularnych cząstek szkła. Składa się on głównie z nieorganicznych związków w postaci krystalicznych (minerały) i półkrystalicznych (krzemiany,
tlenki, wodorotlenki, siarczany, siarczki, węglany, chlorki i inne). W popiołach dennych
stwierdzono również występowanie składników organicznych krystalicznych, półkrystalicznych i amorficznych w postaci kryształów, ziaren i agregatów minerałów organicznych oraz
niespalony węgiel. W skład popiołów mogą również wchodzić składniki płynne, ciekłe
i gazowe, które mają postać: wilgotności i gazów, gazowo-ciekłej inkluzji połączonej zarówno ze składnikami organicznymi, jak i nieorganicznymi (Mirowski i in., 2018, s. 96; Loo,
Koppejan, 2008, s. 35-37).
W niektórych technologiach spalania biomasy, popiół denny ma korzystny wpływ, m.in.
poprzez akumulację części ciepła w tworzonej powierzchni nagrzewania, chroni również
powierzchnie rusztów przed nadmiernym promieniowaniem płomienia (Głodek, 2010,
s. 10-11).
Zgodnie z wymaganiami prawnymi odpady ze spalania biomasy zaliczane są do odpadów grupy: 10 - odpady z procesów termicznych, podgrupy: 10 01 – odpady z elektrowni
i innych zakładów energetycznych spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) (Rozporządzenie, 2020, s. 19-20). Ich gospodarcze wykorzystanie jest ograniczone ze względu na wysoką
wymywalność zanieczyszczeń w nich zawartych. Związana jest ona z występowaniem łatwo
rozpuszczalnych chlorków (sylwin, halit), siarczanów (syngenit, ettringit, gips), tlenków
(CaO), wodorotlenków (portlandyt), azotanów, węglanów i wodorowęglanów. W przypadku
występowania takich pierwiastków jak: Ba, Cl, Cr, Mo, Pb wysoka wymywalność może
stanowić problem środowiskowy (Mirowski i in., 2018, s. 107).
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Najczęściej pyły i popioły ze spalana biomasy są wykorzystywane do produkcji: materiałów budowlanych, nawozów dla rolnictwa, ceramiki i szkła, a także do budowy dróg, do
stabilizacji chemicznej komunalnych osadów ściekowych, inne (Mirowski i in., 2018,
s. 115-116; Pietras, 2017, s. 68).
W celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania biomasy, w tym
minimalizacji ilości pyłów i popiołów, konieczne jest (Głodek, 2010, s. 22; Mirowski i in.,
2018, s. 76):
• właściwe dobieranie rodzajów i mieszanek biomasy,
• właściwe prowadzenie procesów pozyskania, transportu i składowania biomasy,
• właściwe przygotowywanie paliwa,
• wykorzystanie paliw o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych i stabilnej jakości dostosowanej do typu/rodzaju kotła,
• kontrolowanie procesów i warunków spalania biomasy,
• monitorowanie przebiegu procesów, w tym pomiar rozkładu temperatur, analiza składu
spalin i zawartości pyłów,
• stosowanie nowoczesnych kotłów/piecy,
• stosowanie urządzeń do oczyszczania spalin,
• zapewnienie odpowiedniej eksploatacji instalacji spalania w ciągu całego roku, zwłaszcza w sezonie grzewczym.
Składowanie w dużych ilościach biomasy, przez długi okres czasu, wpływa również na
otoczenie. Aspektami środowiskowymi występującymi w tym zakresie są pyły i patogeny,
zwłaszcza zarodniki grzybów oraz bakterie. Są one unoszone w powietrzu, a ich duże stężenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także podrażniać drogi oddechowe i wywoływać liczne alergie. Dlatego też zalecana jest automatyzacja prac na składowisku biomasy, wentylacja zamkniętych magazynów, a także stosowanie odzieży BHP
i środków ochrony osobistej, w tym maseczek i okularów ochronnych przez pracowników
magazynu (Mirowski i in., 2018, s. 72).
Aspekty środowiskowe biologicznych procesów przetwarzania biomasy
Instalacje do biologicznego przetwarzania odpadów mogą mieć negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zdrowie ludzi. Do głównych zagrożeń w tym zakresie zalicza się
ścieki i odory (Jędrczak, 2007, s. 327).
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W przebiegu fermentacji środowiskiem poszczególnych procesów jest środowisko
wodne, wobec tego w efekcie tego procesu otrzymuje się m.in. ścieki. Ilość powstających
ścieków zależy od stosowanej technologii i najwięcej ich powstaje w technologii mokrej
fermentacji, a bardziej zanieczyszczone ścieki powstają z procesów termofilowych. Ścieki
z tych procesów można stosować do nawodnienia substratów w kolejnym procesie fermentacji lub do nawadniania pryzm kompostowych (Jędrczak, 2007, s. 334-335).
Ścieki powstają także w procesie składowania i kompostowania biomasy, a cześć z nich
przenika do gruntu. Ilość powstających ścieków z pryzmy biomasy poddanej kompostowaniu można opisać równaniem bilansowym (Jędrczak, 2007, s. 327):
Q = WM+WN+WS-WP-WU
gdzie:
WM – woda z procesu przemiany, WN – nadmiar wody wynikający z rozkładu stałych substancji organicznych, WS – nadmiar wody związany z wysuszaniem kompostu, WP – woda
odparowująca z powierzchni odpadów, WU – woda usuwana z powietrzem przetłaczanym
przez odpady.
Skład chemiczny ścieków pochodzących z procesów kompostowania zależy od rodzaju
bioodpadów oraz czasu trwania tych procesów. Jest on zmienny, a do najczęściej występujących składników należą: substancje organiczne (wodorowęglany), związki azotu mineralnego i fosforanów, siarczany, chlorki, potas, metale ciężkie (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni),
inne. Odczyn ścieków jest przeważnie zasadowy i waha się w zależności od rodzaju procesu
technologicznego (pH w przedziale 4,5 - 8,3) (Jędrczak, 2007, s. 331-337).
W celu ograniczenia ilości powstających ścieków z procesu kompostowania stosuje się
zadaszenia na magazynie biomasy i pryzmach kompostowych, prowadzenie wszystkich procesów na utwardzonym gruncie z systemem kontrolowanego odprowadzenia nadmiaru
wody, stosowanie technologii oczyszczania i zawracania wody do procesów (Jędrczak,
2007, s. 334-335).
Emisje odorantów (odorów) stanowią istotny problem w przypadku biologicznych
technologii przetwarzania biomasy. Dotyczy to zarówno procesów kompostowania, jak
i biogazowni. Odory stanowią uciążliwość dla otoczenia, ze względu na nieprzyjemne zapachy. Uciążliwość zapachowa to stan subiektywnego dyskomfortu odczuwanego przez człowieka, w sferze fizycznej i psychicznej, który powodowany jest zapachem substancji wpro-
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wadzonej do powietrza. Uciążliwość zapachowa jest wynikiem oddziaływania źródeł emitujących związki odorowe, które są rozpoznawane przez receptory ludzkiego narządu węchu
(Kodeks, 2016, s. 6). Źródłami uciążliwości zapachowej w zakresie przetwarzania biomasy
i bioodpadów są czynności wykonywane w trakcie: transportu i rozładunku odpadów, separacji odpadów, kompostowania tlenowego lub fermentacji beztlenowej, formownia pryzmy
i jej przerzucanie, wydzielania i składowania ścieków i odcieków, napowietrzania, wytwarzania i oczyszczania biogazu (Kodeks, 2016, s. 38).
Długotrwałe narażanie na odory może mieć niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie,
m.in. wywoływać depresję, nudności, trudności w oddychaniu, podrażnienie oczu, układu
oddechowego, bóle głowy (Gospodarek i in., 2018, s. 1; Kodeks, 2016, s. 6; Scholwin i in.,
2005, s. 107).
Związkami odpowiedzialnymi za powstawanie odorów są głównie: lotne kwasy tłuszczowe (kwas: mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy, walerianowy, izowalerianowy),
amoniak i inne związki zawierające azot, ketony (aceton, 2-pentanon, butanon), związki aromatyczne, organiczne i nieorganiczne związki siarki (siarkowodór, siarczek metylowy, tlenosiarczek węgla, inne), fenole, aldehyd octowy, terpeny (przy rozkładzie ligniny), inne
(Jędrczak, 2007, s. 341; Scholwin i in., 2005, s. 107). Związki te wydzielają się zwykle, gdy
masa biodegradowalnych substratów nie uzyska kwaśnego odczynu lub przejdzie w fazę
beztlenową. Materiały biomasowe, które rozkładają się szybko, wydzielają związki o przykrym zapachu w dużym stężeniu (np.: trawa, odpady zielone, mokre liście) (Jędrczak, 2007,
s. 341-346; Gołaszewski, 2014, s. 26).
Rodzaj oraz skład odorów zależy od składu przetwarzanych surowców, a także od typu
i etapu procesu przetwarzania (bardziej intensywne są z procesów beztlenowych) (Jędrczak,
2007, s. 341; Gołaszewski, 2014, s. 26; Pabis i in., 2015, s. 239).
Poziom wartości progów wyczuwalności węchowej (ppm) jest różna dla każdej z substancji (Jędrczak, 2007, s. 346). Intensywność zapachów określa kilka parametrów, w tym:
stężenie odorantów, intensywność zapachów, rodzaj zapachu i opis zapachu, „hedoniczna”
jakość zapachu (Jędrczak, 2007, s. 342; Kodeks, 2016, s. 5). Ocena poziomu zanieczyszczenia powietrza odorantami opiera się na stwierdzeniu ich stężenia. Próg wyczuwalności węchowej określa się na podstawie stwierdzenia przez 50% członków zespołów eksperckiego
(zwykle 10 osób, minimum 4 osoby z grupy reprezentowanej dla populacji), że dany zapach
jest wyczuwalny – jest to tak zwana dawka skuteczna (ED50 – effective dose). Próg rozpoznania jest około dziesięć razy wyższy od progu wyczuwalności. Jednostką zapachową (jz)
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w metodzie organoleptycznej jest ilość odorantów w 1 m3 powietrza o zapachu odpowiadającemu progowi wyczuwalności węchowej. Stężenie zapachów można również mierzyć
przy pomocy olfaktometrów (Jędrczak, 2007, s. 342).
Eliminacja odorów z procesów biologicznego przetwarzania biomasy oraz odpadów biodegradowalnych wymaga znacznych nakładów finansowych. W związku z tym, całkowita
ich eliminacja nie jest możliwa, można jednak ograniczyć ilości emitowanych odorantów.
W tym celu wymagane jest prowadzenie właściwego nadzoru nad procesami, w tym: utrzymywanie wymaganego poziomu napowietrzania pryzm kompostowych, kontroli wilgotności pryzm (optimum 40-60%), kontrolowanie pH procesów, kontroli porowatości mieszaniny kompostowej, używanie do kompostowania odpadów wcześniej przefermentowanych
(proces tlenowej stabilizacji), właściwe zabezpieczanie odpadów o wysokim potencjale odorotwórczym podczas transportu i składowania oraz szybka ich rotacja, stosowanie domieszek strukturalnego materiału suchego (zwiększenie porowatości), prowadzenie procesów
w zamkniętych halach zaopatrzonych w filtry biologiczne, stosowanie okryw na pryzmy
kompostowe, dostosowanie prowadzonych prac do warunków atmosferycznych (wiatr, ciśnienie atmosferyczne), stosowanie metod dezodoracji gazów odlotowych, poprawną eksploatację filtrów biologicznych i innych urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych, stosowanie szczelnych instalacji do przechowywania i spalania biogazu, maskowanie zapachów, sadzenie drzew i roślin średnio i wysokopiennych, inne (Jędrczak, 2007, s. 348-364;
Gospodarek i in., 2018, s. 3-4; Bujny i in., 2018, s. 28; Kodeks, 2016, s. 18-33; Gołaszewski,
2014, s. 26; Pabis i in., 2015, s. 239). W celu uniknięcia problemu odorów, zwłaszcza oporu
ze strony społeczności lokalnych, instalacje biogazowe powinny być budowane blisko źródła odpadów (Michalska, Kacprzak, 2013, s. 68). Oprócz tego istotnym jest właściwe zarządzanie instalacjami i budynkami wchodzącymi w skład zespołu kompostowni, czy biogazowni (Scholwin i in., 2005, s. 39).
Rozważania teoretyczne i badania praktyki gospodarczej zawarte w rozdziale czwartym
miały na celu przeprowadzenie procedury weryfikacji hipotez H2, H3 oraz H4. W tym zakresie zostały zrealizowane zadania badawcze wynikające z celów szczegółowych, m.in.
analiza i ocena technologii konwersji biomasy wykorzystywanych w Polsce, analiza procesów logistycznych w obszarze konwersji biomasy, analiza i ocena efektywności procesów
przetwarzana biomasy.
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Dokonując analizy danych zawartych w rozdziale czwartym, w zakresie wymagań
i przebiegu poszczególnych technologii konwersji oraz procesów logistycznych, w tym pozyskania, transportu i magazynowania biomasy (również bioodpadów), a także założeń hipotezy H2, H3 i H4 (opisanych w podrozdziale 1.3) można wyciągnąć następujące wnioski:
•

badania literaturowe oraz przeprowadzone badania własne wskazują na istotny wpływ
regulacji prawnych obowiązujących w obszarze energetycznego wykorzystania biomasy, jak i gospodarki odpadowej, na sposób postępowania z poszczególnych rodzajami
biomasy, w tym bioodpadów,

•

badania literaturowe oraz przeprowadzone badania własne wskazują zależność doboru
technologii konwersji od rodzaju i parametrów jakościowych biomasy,

•

badania literaturowe oraz przeprowadzone badania własne wskazują zależność doboru
procesów logistycznych w zakresie pozyskania, transportu i magazynowania, od parametrów jakościowych biomasy,

•

badania literaturowe oraz obserwacje własne wskazują na zależność rodzaju oddziaływania na środowisko procesów konwersji i poszczególnych procesów logistycznych od
zastosowanego rodzaju technologii konwersji oraz rodzaju i parametrów jakościowych
biomasy,

•

badania literaturowe oraz obserwacje własne wskazują na zależność jakości produktu
finalnego od parametrów jakościowych biomasy,

•

badania literaturowe oraz obserwacje własne wskazują na zależność skuteczności i efektywności procesu konwersji i procesów logistycznych od parametrów jakościowych biomasy, wpływają przez to na skuteczność i efektywność całego procesu przekształcania
biomasy,

•

badania literaturowe oraz obserwacje własne wskazują na fakt, że kompleksowe zarządzanie biomasą jest wypadkową decyzji w zakresie doboru technologii konwersji, rodzaju biomasy i jej parametrów jakościowych, procesów logistycznych, a także oddziaływania poszczególnych procesów na środowisko.

Przedstawione wnioski oparte na badaniach naukowych, zarówno literaturowych jak i związanych z obserwacją praktyki gospodarczej, weryfikują pozytywnie hipotezę H2, H3
i H4. Wynika z tego fakt, że w modelu zarządzania biomasą aspekt rodzaju biomasy i jej
parametrów jakościowych determinuje o doborze technologii konwersji, procesów logistycznych, a także wpływa na jakość produktu finalnego, efektywność i skuteczność po182

szczególnych procesów oraz oddziaływanie na środowisko. Efektywność i skuteczność poszczególnych procesów wpływa na efektywność i skuteczność całego procesu przekształcania biomasy. Wnioski te wskazują na częściowe osiągnięcie celu głównego pracy, w zakresie
określenia kryteriów determinujących kształtowanie systemu zarządzania biomasą w krajowych instalacjach końcowych.

183

5.

PROJAKOŚCIOWE

BADANIA

BIOMASY

W

ŚWIETLE

JAKOŚCI

PRODUKTU FINALNEGO
Pojęcie jakości ma wiele definicji, ale nie jest możliwe określenie jej w sposób jednoznaczny. Według klasyków, jakość to przede wszystkim zadowolenie klienta i zaspokojenie
jego określonych potrzeb. To także stopień zgodności z modelem, wzorcem lub wymaganiami (Frąś, 2015, s. 95-104). Trudność w zdefiniowaniu jakości wynika z subiektywności
jej oceny, a także ze względu na (Bugdol, 2008, s. 18):
• uzależnienie oceny jakości między innymi od doświadczenia, wiedzy, zapotrzebowanie
na produkt,
• przemiany pojęcia jakości na skutek rozwoju ludzkości i zachodzących przemian jakościowych,
• poziom świadomości pracowników i przełożonych oraz stopień wdrożenia koncepcji jakościowych w przedsiębiorstwie,
• wymagania klientów, które determinują poziom jakości produktu,
• wielowymiarowość i interdyscyplinarność pojęcia jakości.
Istnieje wiele definicji jakości, które traktują ją w różnym ujęciu: socjologicznym, humanistycznym, ekonomicznym, marketingowym, kryterium cyklu życia, projektowania
i wykonania wyrobu, serwisowania, technicznym, a także standardów i wymagań prawa
(Bielawa, 2011, s. 145-150).
Ze względu na potrzeby tej pracy przyjęta została definicja jakości w ujęciu technicznym, której wzorcem jest norma, standard, projekt z modyfikacją o rozszerzenie o nabywcę.
Takie podejście pozwala na określenie jakości w rozumieniu techniczno-ekonomicznym,
jako preferowanie określonych właściwości, które należy nadać produktom, aby spełniały
oczekiwania użytkowników (Bielawa, 2011, s. 145; Prussak, 2006, s. 16.). W takim zakresie,
dzięki identyfikacji cech, które spełniają oczekiwania użytkownika, lub klienta, można określić poziom jakości wyrobu lub usługi, a także można ją opisać za pomocą wzoru (Wawak,
1995, s. 9):
𝑅𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑐ℎ𝑦 𝑤𝑦𝑟𝑜𝑏𝑢/𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖

Jakość [Q] = 𝑂𝑐𝑧𝑒𝑘𝑖𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑐ℎ𝑦 𝑤𝑦𝑟𝑜𝑏𝑢/𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖
W przypadku, gdy:
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Q < 1 - mamy do czynienia z „podjakością”, niedostateczną jakością zagrażającą pozycji
wyrobu lub usługi na rynku, co może prowadzić do spadku sprzedaży i wymaga modyfikacji
oferty lub zmiany klienta docelowego;
Q = 1 - występuje „jakość pełna”, czyli całkowite spełnienie oczekiwań przez wyrób, usługę,
Q > 1 - występuje „nadjakość”, ponieważ oferta producenta przewyższa oczekiwania klientów, a producent ponosi dodatkowe koszty wytwarzania, przez to cena wyrobu jest wyższa,
co ogranicza możliwości zakupu przez klientów.
Wobec powyższego należy dążyć do tego, aby stosunek rzeczywistej i oczekiwanej cechy
był równy jedności (Wawak, 1995, s. 9).
W zakresie produkcji, w celu utrzymania założonego standardu, używa się wskaźnika
Dopuszczalnego Poziomu Jakości (DPJ). Jego zadaniem jest określenie czy na przykład
dany produkt spełnia „jeszcze” założony poziom jakości (Frąś i in., 2015a, s. 842).
W zakresie biomasy, ze względu na jej różnorodność cech, wynikających między innymi
z jej pochodzenia i budowy, istotnym jest zdefiniowanie kryteriów jakościowych dla poszczególnych jej rodzajów. Kryteria wymagań jakościowych zależą głównie od warunków
wzrostu i dostępności biomasy (faza wzrostu), jej pozyskania i transportu (faza dostawy),
a także wymagań technologii konwersji (faza energetyczna) (Tab. 20) (Pabis i in. , 2015,
s. 205; Mirowski i in., 2018, s. 68; Loo, Koppejan, 2008, s. 56).
Tabela 20. Czynniki wpływające na jakość biomasy
Faza wzrostu biomasy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gatunek rośliny,
odmiana, klon,
klimat,
rodzaj gleby,
zanieczyszczenie środowiska,
pestycydy,
nawożenie,
zabiegi leśne i rolne,
wiek,
data pozyskania.

Faza energetyczna
(charakterystyka paliwa)

Faza dostawy
•
•
•
•
•
•

metoda pozyskania,
metoda przeładunku
i załadunku,
metoda transportu,
sposób składowania,
metoda uszlachetnienia,
metoda suszenia.

•
•
•
•
•
•
•
•

cechy fizyczne,
wilgotnoć,
zanieczyszczenia,
wartośc opałowa,
zawartośc popiołu,
wytwarzania żużli,
zarodniki grzybów,
składniki odżywcze.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Loo, Koppejan, 2008).

Dla poszczególnych rodzajów biomasy zostały ustanowione, lub są w trakcie ustanawiania, wymagania w postaci wytycznych prawnych, normatywnych (w tym normy zakładowe) oraz standardy certyfikacji (Olsztyńska, Musik, 2017, s. 22-24). Przestrzeganie
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tych wymagań przez dostawców biomasy i podmioty ją przetwarzające może być: obowiązkowe (obligatoryjne), wymagane lub dobrowolne, zgodne (Rys. 100) (Olsztyńska, Musik,
2017, s. 22-24; VTT, NEN, 2011, s. 6).
Certyfikacja
- dobrowolna lub wymagana
Normy jakościowe
- dobrowolne lub wymagane
Prawo - obligatoryjne

Rys. 100. Hierarchia regulacji w zakresie wymagań jakościowych biomasy
Źródło: opracowanie własne.

Komisja Europejska ustanowiła zasadnicze wymagania dla biomasy w regulacjach
prawnych (np.: w dyrektywach), na podstawie których kształtowane są krajowe regulacje
prawne (Olsztyńska, Musik, 2017, s. 22-24; VTT, NEN, 2011, s. 6).
5.1. Identyfikowanie wymagań jakościowych biomasy determinujących sprawność,
ciągłość i efektywność procesów
Biomasa składa się z niejednorodnych substancji chemicznych, takich jak: celuloza, hemiceluloza i lignina. Każdy rodzaj materiału biomasowego różni się pod względem zawartości tych składowych (Tab. 21). Ma to istotne znaczenie w zakresie dalszego jej przetwarzania i doboru technologii konwersji (Roszkowski, 2013, s. 112; Pietras, 2017, s. 64; Krzysik, 1978, s. 116-124; Szczuka i in., 1970, s. 76; Bąkowski i in., 1975, s. 27).
Tabela 21. Zawartość ligniny, celulozy i hemiceluloz w niektórych rodzajach biomasy (% suchej wagi)
Lignina
[%]

Celuloza
[%]

Hemiceluloza
[%]

Drewno iglaste

22-30

35-40

25-30

Drewno liściaste

20-25

45-50

20-25

Słoma pszenna

15-20

33-40

20-25

Proso rózgowe

5-20

30-50

10-40

Rodzaj biomasy

Źródło: opracowanie własne na podstawie (McKendry, 2002).

Niektóre opracowania wskazują na większą zawartość tych substancji w poszczególnych
substratach, co zapewne wynika z różnic w zakresie badanych gatunków roślin (Pietras,
2017, s. 64-65):
•

celuloza – drewno liściaste - 43÷48%, drewno iglaste - 53÷54%,
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•

hemicelulozy - drewno liściaste - 15÷35%, drewno iglaste - 20÷32%,

•

ligniny – drewno liściaste - 18÷25%, drewno iglaste 25÷35%.
W biomasie przetwarzanej w procesach termicznych (spalanie) wskazana jest jak naj-

większa zawartość ligniny, natomiast w procesach biologicznych (kompostowanie i fermentacja) korzystniejszy jest większy udział celulozy względem hemicelulozy i ligniny (Roszkowski, 2013, s. 112). Proporcje zawartości celulozy i ligniny w biomasie jest szczególnie
ważna w biologicznych procesach jej konwersji, ze względu na wyższą biodegradowalność
celulozy względem ligniny. Wynika to z faktu, że wskaźnik zawartości węgla dla materiału
roślinnego zawierającego więcej celulozy jest wyższy, niż dla roślin z wyższym udziałem
ligniny. Dlatego istotny jest właściwy wybór substratów roślinnych do poszczególnych procesów przetwarzania biomasy w energię (McKendry, 2002, s. 43; Krzysik, 1978, s. 116-124;
Szczuka i in., 1970, s. 76-78).
W procesach biologicznej konwersji wyższy udział celulozy i hemicelulozy wpływa na
wzrost wydajności tych procesów. Poza tym technologie biologicznego przekształcania ligniny są bardzo kosztowne (McKendry, 2002, s. 44).
Biomasa jest bardzo niejednorodnym paliwem, które różni się właściwościami chemicznymi, jak i fizycznymi. Różnorodność ta wynika z wielości substratów wykorzystywanych
do jego wytwarzania, pochodzenia i budowy, a także części poszczególnych roślin. Rodzaj
i jakość paliwa oddziałuje na jego zachowanie w czasie procesów konwersji, w tym na przebieg i efektywność tych procesów. Im bardziej paliwo jest niejednorodne tym gorsza jest
jego jakość i tym bardziej musi być złożony proces jego przetwarzania (Głodek, 2010, s. 78; McKendry, 2002, s. 42; Pabis i in., 2015, s. 205-206; Bąkowski i in., 1975, s. 27;
Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 62; Loo, Koppejan, 2008, s. 38-41; Stucley i in., 2008, s. 14).
Poszczególne gatunki roślin i ich części, różnią się zawartością poszczególnych pierwiastków (Tab. 22) (Stucley i in., 2008, s. 14).
Tabela 22. Skład elementarny oraz wartość opałowa biomasy
Wielkość

Udział masowy składnika kg m.s. i /kg m.s.
C

H

O

N

S*10

-3

CL*10

-3

Popiół
kg i/kg
p

Części
lotne
% s.m.

MJ/kg
s.m.

Słoma
Słoma zbóż (mieszana) – ogółem

0,451

0,059

0,425

0,005

0,737

2,503

0,057

76,2

17,2

Słoma żytnia

0,466

0,060

0,419

0,006

0,848

3,961

0,048

76,4

17,5

Słoma pszeniczna

0,456

0,058

0,421

0,005

0,818

1,922

0,057

77,0

17,2

Słoma pszenżyta

0,439

0,059

0,435

0,004

0,556

2,653

0,060

75,2

17,1
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Słoma jęczmienna

0,475

0,059

0,456

0,005

0,888

4,046

0,048

77,3

17,5

Słoma kukurydziana

0,457

0,053

0,433

0,007

1,167

3,533

0,067

76,8

17,7

Słoma rzepakowa

0,471

0,059

0,393

0,008

2,703

4,668

0,062

75,8

17,1

Łodygi słonecznika

0,425

0,051

0,381

0,011

1,464

8,131

0,122

72,7

15,8

Słoma lnu

0,470

0,059

0,415

0,007

1,241

3,689

0,044

74,8

17,8

Ziarno
Ziarno zbożowe
(ogółem)

0,443

0,064

0,449

0,019

1,058

0,863

0,023

80,8

17,0

Ziarno żyta

0,457

0,064

0,437

0,019

1,078

1,606

0,020

80,9

17,1

Ziarno pszenicy

0,436

0,065

0,447

0,023

1,205

0,426

0,027

80,0

17,0

Ziarno pszenżyta

0,435

0,064

0,461

0,017

1,067

0,692

0,021

81,0

16,9

ziarno rzepaku

0,605

0,072

0,237

0,039

1,000

-

0,046

85,2

26,5

Całe rośliny
Rośliny zbożowe
(ogółem)

0,453

0,061

0,429

0,012

1,370

1,807

0,042

78,2

17,1

Żyto

0,480

0,058

0,404

0,011

1,123

3,420

0,042

79,1

17,7

Pszenica

0,452

0,064

0,427

0,014

1,197

0,857

0,041

77,6

17,1

Pszenżyto

0,440

0,060

0,442

0,011

1,795

1,401

0,044

78,2

17,0

Siano łąkowe i
specjalne uprawy
trawy

0,451

0,059

0,397

0,013

1,650

7,588

0,071

74,2

17,1

Trzcina

0,414

0,063

0,423

0,009

1,416

4,983

0,085

72,0

16,4

Trawa łąkowa

0,461

0,056

0,367

0,013

1,350

13,900

0,088

74,8

16,5

Konopie (włókno
konopne +słoma)

0,461

0,059

0,422

0,007

1,034

1,981

0,048

81,4

17,0

Specjalne
Siano ze zbiorów
pielęgnacyjnych
Trawa z koszenia
poboczy dróg
Drewno popularnych drzew liściastych
Drewno popularnych drzew liściastych
Drewno świerkowe z korą
Drewno sosnowe z
korą
Drewno bukowe z
korą
Drewno wierzbowe (plantacje
szybkorosnące)

0,455

0,061

0,411

0,011

1,281

3,112

0,057

75,4

17,4

0,371

0,051

0,321

0,015

1,923

8,771

0,231

61,7

14,1

0,50

0,063

0,428

0,01

0,234

0,087

0,008
0

82,0

18,8

0,478

0,062

0,448

0,001

0,402

0,167

0,006
0

83,2

18,4

0,497

0,063

0,433

0,001

0,190

0,970

0,006

82,9

18,8

0,532

0,059

0,403

0,001

0,600

0,050

0,004

81,3

19,2

0,479

0,062

0,4517

0,002

0,201

0,070

0,005

84,0

18,4

0,471

0,061

0,4425

0,005

0,487

0,061

0,02

80,3

18,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Głodek, 2010, s. 9).
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Skład chemiczny biomasy wpływa na sprawność procesów konwersji biomasy.
Naturalna biomasa zawiera zazwyczaj większe ilości: Ca, Cl, H, K, Mg, Mn, Na, O i P
w porównaniu do paliwa węglowego (Mirowski i in., 2018, s. 50; Loo, Koppejan, 2008,
s. 57-58). Jednak analiza elementarna paliw opisywana jest głównie poprzez zawartość pierwiastków: C, N, H, O i S oraz zawartość popiołu (Tab. 23) (McKendry, 2002, s. 42; Stucley
i in., 2008, s. 14).
Tabela 23. Analiza elementarna niektórych paliw biomasowych (% suchej wagi)
C
[%]

H
[%]

O
[%]

N
[%]

S
[%]

Popiół

Drewno

51,6

6,3

41,5

0

0,1

1

Drewno bukowe

51,6

6,3

41,4

-

-

-

Miskant

48,1

5,4

42,2

0,5

<0,1

2,8

Słoma pszenna

48,5

5,5

3,9

0,3

0,1

4

Rodzaj biomasy

Źródło: opracowanie własne na podstawie (McKendry, 2002).

Na podstawie procentowej zawartości składników palnych w biomasie stałej można
określić jej wartość opałową. Odpowiada ona ilości ciepła uzyskanego przy spalaniu 1 kg
paliwa w warunkach naturalnych (Szczuka i in., 1970, s. 77). Dla biomasy i materiałów
pochodnych, do określenia wartości opałowej, można wykorzystać równanie (Głodek, 2010,
s. 8):
Wd = 341c + 1322 h -120(o+n) - 15,3p + 68,6 s [kJ/kg],
gdzie: c, h, o, n, p, s – to zawartość węgla, wodoru, tlenu, azotu, popiołu i siarki w paliwie
w % masowych.
Porównanie paliw biomasowych z paliwami kopalnymi (np.: węglem) wskazuje na wyższą zawartość tlenu i wodoru w biomasie (w węglu brunatnym: 18,4 % tlenu i 5,5 % wodoru), co wpływa na mniejszą wartość energetyczną paliwa biomasowego, ze względu na
niższą wartość energii zawartej we wiązaniach tlen-węgiel i węgiel-wodór, niż we wiązaniach węgiel-węgiel (McKendry, 2002, s. 42).
Niektóre składniki chemiczne zawarte w biomasie mogą wpływać na korozję urządzeń
technicznych uczestniczących w procesach konwersji. Mogą one również wpływać na zanieczyszczenie środowiska. Do takich związków należą: chlor, siarka, potas, sód i azot, które
występują w znacznych ilościach w niektórych rodzajach biomasy. Są to pierwiastki, które
w procesie spalania emitują m.in. tlenki (np.: NOx, SOx) oraz chlorki (np.: HCl) (Stucley
i in., 2008, s. 14; Loo, Koppejan, 2008, s. 41-43; Hardy i in., 2009, s. 181). Dużą zawartość
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chlorków zawierają części roślin uprawnych, zwłaszcza słoma zbożowa (2500-4000 mg/kg),
której skład chemiczny może przyczynić się do korozji, jak i do zapiekania rusztów żużlem
w paleniskach pieców (Stucley i in., 2008, s. 14; Pabis i in., 2015, s. 217; Hardy i in., 2009,
s. 187).
W celu neutralizacji negatywnego wpływu, niektórych składników biomasy na instalację
i na środowisko, stosuje się odpowiednią konstrukcję komór spalających, wykorzystuje do
budowy instalacji spalających właściwych materiałów, w tym powłoki ochronne, a także
dodaje się neutralizatorów (np.: związki siarki) i katalizatorów do procesu spalania biomasy.
Ważne jest również utrzymanie właściwej temperatury procesu spalania oraz kontrola tej
temperatury, stosowanie filtrów na emitorach, a także stosowanie właściwej biomasy (np.:
słomy szarej zamiast żółtej) (Stucley i in., 2008, s. 17-18; Loo, Koppejan, 2008, s. 41-43;
Pabis i in., 2015, s. 217; Hardy i in., 2009, s. 188-189).
Aby spełnić wymagania procesów technologicznych biomasa, w tym bioodpady, muszą
mieć określone parametry fizyko-chemiczne. Do parametrów tych należą przede wszystkim:
wartość opałowa, wilgotność względna, zawartość części lotnych, zawartość popiołu, skład
chemiczny (szczególnie C, H, N, S, Al., K, Na, P, Cl, F, H), w tym zawartość węgla (FC),
gęstość nasypowa, objętość, stopień rozdrobnienia, temperatura zapłonu, temperatura spalania, inne (Tab. 24) (Pabis i in. , 2015, s. 205; Mokrzycki, Uliasz-Bocheńczyk, 2005, s. 508;
Głodek, 2010, s. 7-8; McKendry, 2002, s. 42; Stucley i in., 2008, s. 12).
Tabela 24. Cechy jakościowe niektórych rodzajach biomasy (% suchej wagi)

Drewno

Wilgotność
wewnętrzna
[%]
20

Wierzba

60

-

-

15,8

20

Topola

45

-

-

16

18,5

Miskant

11,5

66,8

15,9

2,8

18,5

Słoma zbożowa

6

79,0

10,9

4,3

17,3

Słoma pszenna

16

59

21

4

17,3

Słoma jęczmienna

30

46

18

6

16,1

Rodzaj biomasy

VM
[%]

FC
[%]

Popiół
[%]

HHV
[MJ/kg]

82

17

1

21

Źródło: opracowanie własne na podstawie (McKendry, 2002).

Biomasa, podobnie jak i inne paliwa stałe (np. węgiel), składa się z energii chemicznej
zmagazynowanej w dwóch formach: stałego węgla i substancji lotnych. Substancja lotne
(VM) biomasy, które wydzielają się w procesie ogrzewania paliwa są odprowadzane jako
gaz (wraz z wilgotnością) (McKendry, 2002, s. 42; Głodek, 2010, s. 10; Stucley i in., 2008,
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s. 13). Zawartość węgla (FC) w paliwie stałym stanowi pozostałą masę po uwolnieniu substancji lotnych (VM), z wyłączeniem popiołu i zawartości wilgoci. Zawartości VM i FC ma
znaczenie w zakresie określenia łatwości, z jaką biomasa może być zapalona, a następnie
zgazowana lub utleniona, w zależności od sposobu wykorzystania biomasy jako źródła energii (McKendry, 2002, s. 42).
Ze względu na dużą zawartość części lotnych w biopaliwach stałych (70-80%),
w celu zapewnienia efektywnego procesu spalania, stosowane rozwiązania konstrukcyjne
komór spalania są inne dla biomasy i dla węgla (m.in. powietrze do spalania wprowadzane
jest powyżej złoża paliwa). Ta cecha biopaliw stałych stanowi istotny problem w procesie
współspalania biomasy z węglem kamiennym, dla którego zawartość części lotnych wynosi
10÷50% (Głodek, 2010, s. 10; Stucley i in., 2008, s. 13).
Zawartość wilgoci jest jednym z podstawowych parametrów określających przydatność
danego biopaliwa do procesu jego przetwarzania. Wpływa ona na rodzaj stosowanej technologii, kaloryczność paliwa, odgrywa znaczącą rolę w przebiegu procesów, w tym w transporcie i składowaniu (Głodek, 2010, s.10; Stucley i in., 2008, s. 12).
Wilgotność biomasy stałej jest uwarunkowana jej rodzajem, okresem pozyskania, jak
i okresem składowania biomasy (maleje wraz z długością tego okresu) (Mólka, ŁapczyńskaKordon, 2011, s. 141; Pietras, 2017, s. 63). Wilgotność może się również zmieniać
w zależności od formy biomasy i stopnia jej rozdrobnienia (Pabis, 2015, s. 208; Bębenek,
2008, s. 430).
Zawartość wody w biomasie można opisać za pomocą zawartości wilgoci mokrej masy
(w) lub zawartości wilgoci suchej masy (u), które opisują poniższe wzory (Loo, Koppejan,
2008, s. 78):
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑤𝑜𝑑𝑦

w = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑤𝑜𝑑𝑦 + 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 𝑠.𝑚. 𝑥 100%

[% m.m.]

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑤𝑜𝑑𝑦

u = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑦 𝑥 100% [% s.m.]
100 𝑋 𝑢

w = 100 + 𝑢

100 𝑥 𝑤

, u = 100 − 𝑤

Zawartość wilgoci istotnie wpływa na wartość opałową biomasy stałej. Drewno świeżo
pozyskane zawiera 40-50% wilgoci i kaloryczność 8400 kJ/kg, podczas gdy po upływie roku
jest powietrzno-suche (ma wilgotność 15-25%) i ma wartość opałową 12500-14600 kJ/kg
(Głodek, 2010, s. 10; Pietras, 2017, s. 64; Pabis, 2015, s. 205-206; Mirowski i in., 2018,
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s. 29; Loo, Koppejan, 2008, s. 78-79). W przypadku słomy, jej wartość opałowa dla sprasowanej słomy wynosi od 9 000 do 14 000 kJ/kg przy wilgotności 18-20% (Tab. 25) (Pietras,
2017, s. 64; Tymiński, 1997, s. 16; Pabis, 2015, s. 217).
Tabela 25. Wartość opałowa słomy
Rodzaj słomy

Wartość opałowa
słomy suchej [MJ/kg]

Zawartość wilgoci
w słomie świeżej [%]

Wartość opałowa
słomy świeżej [MJ/kg]

Pszenna

17,3

12-22

12,9-14,9

Jęczmienna

16,1

12-22

12,0-13,9

kukurydziana

16,8

50-70

3,3-7,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Tymiński, 1997).

Zawartość wilgoci w biomasie decyduje o przebiegu samego procesu spalania. Wpływa
ona m.in. na zwiększenie objętości strumienia spalin, a także temperaturę spalania, która
może zostać obniżona przez wysoką wilgotność biopaliwa. Wilgoć zawarta w biomasie stanowi balast cieplny, przez co zmniejsza wartość ciepła spalania biomasy, jak i sprawność
całego procesu. Utrudnia ona także dopalenie paliwa, a tym samym straty z niecałkowitego
spalania i wzrost zawartości popiołu, a także wzrost emisji zanieczyszczeń w spalinach.
Wilgoć zawarta w biomasie przyczynia się do rozwoju grzybów i patogenów, co w efekcie
wpływa na utratę jakości biomasy (Głodek, 2010, s. 10; Mólka, Łapczyńska-Kordon, 2011,
s. 141; Pabis i in., 2015, s. 217; Rybak, 2006, s. 240; Stucley i in., 2008, s. 12-13).
Podobną zależność stwierdzono dla procesu spalania paliw alternatywnych, w których
udział biomasy w strukturze morfologicznej paliwa wpływa na jego wilgotność i obniża ciepło spalania, a tym samym zmniejsza wartość opałową takiego paliwa. Udział bioodpadów,
wyższy niż 15% w strukturze paliwa alternatywnego, powoduje zwiększenie się zawartości
wody w paliwie do poziomu ponad 30%, co w sumie dyskwalifikuje to paliwo alternatywne
jako nośnik energii (Malinowski, Sikora, 2014, s. 229).
Ciepło spalania drewna całkowicie suchego jest wyjściową wartością do określenia wartości opałowej drewna wilgotnego. Dla wszystkich gatunków wartość graniczna ciepła spalania wynosi: 4500-5000 kcal/kg (18,84-20,93 MJ/kg) (Szczuka i in., 1970, s. 78).
Biorąc pod uwagę wilgoć zawartą w drewnie można określić wartość opałową drewna wilgotnego na podstawie wzoru (Szczuka i in., 1970, s. 78):
Wdw = Wds (

100−w
100

) × Wds − 6Ww [kcal/kg=4186,8 J/kg]

gdzie: Wdw – wartość opałowa drewna wilgotnego, Ww – wilgotność względna, Wds –
wartość opałowa drewna zupełnie suchego.
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Wartość opałową opisuje także równanie (Pabis i in., 2015, s. 206):
Wd = Wg (w +9H) [MJ/kg]
gdzie: Wg – ciepło spalania, MJ/kg, r – ciepło parowania wody, MJ/kg, w – wilgotność
względna paliwa (%), H – zawartość wodoru (%).
Woda zawarta w stałym paliwie biomasowym ulega podczas spalania odparowaniu. Dlatego
też całkowite ciepło uzyskane podczas spalania, pomniejszane jest o ilość energii cieplnej
potrzebnej do skroplenia spalin, co opisuje wzór (Pabis i in., 2015, s. 206):
Wdm = Wds (

100−w
100

)−(

2,442w
100

)[GJ/t]

gdzie: Wdm – wartość opałowa drewna mokrego, GJ/tonę masy całkowitej, Wds – wartość
opałowa drewna suchego, GJ/tonę masy całkowitej, w – wilgotność względna (%), 2,442
GJ/tonę – ciepło z parowania wody o temperaturze 25ºC.
Wartość opałową mokrej biomasy można określić w oparciu o następujące równanie
(Nellist i in., 1997, s. 349-359):
W

Wartość opałowa netto (mokra) = wartoścopałowa netto (sucha) − 2,45 (100−W)
[GJ/t sm]
gdzie: W = zawartość wilgoci,% mokrej masy (tj. 100% - zawartość suchej masy), sm –
suchej masy.
Wartość opałowa netto biomasy stałej jest rożna dla poszczególnych gatunków i określonej zawartości suchej masy (Tab. 26).
Tabela 26. Wartość opałowa biopaliw stałych przy różnych zawartościach suchej masy
Rodzaj biomasy o danej zawartości
suchej masy
Słoma - 85% suchej masy

Wartość opałowa netto (sucha)
[GJ/t suchej masy]
16,6

Miskant - 60% suchej masy

15,4

Miskant - 70% suchej masy

16,0

Drewno - 50% suchej masy

16,6

Drewno - 60% suchej masy

17,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Transport Studies Group, 1996, s. A.9-1-A.9-2).

Wartość opałowa drewna z różnych gatunków drzew jest zbliżona, niemniej wzrasta ona
wraz z ciężarem właściwym drewna. Dlatego gatunki takie jak: grab, buk, grochodrzew mają
wysoką wartość opałową (> 14,56 kJ/m3), natomiast inne: osika, topola mają niską wartość
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opałową (około 7,32 kJ/m3). Składnikami drewna zwiększającym jego wartość opałową są
lignina i żywice, dla których wskaźniki wydajności cieplnej wynoszą odpowiednio: lignina
– 6100 kcal/kg (25,54 MJ/kg), żywica - 8500-9100 kcal/kg (35,59-38,10MJ/kg) (Szczuka
i in., 1970, s. 78).
Kaloryczność paliwa biomasowego jest określana poprzez wartość opałową lub wartość
kaloryczną. Wartość opałowa to podstawowy parametr biomas stałej, którą wyznacza się dla
próbki o znanej wilgotności (Mólka, Łapczyńska-Kordon, 2011, s. 141). Najbardziej miarodajną wartością określającą ten parametr jest wartości opałowej netto na tonę suchej masy
(GJ/t s.m.). Ta wartość opałowa oparta jest na suchej tonie biomasy bez obecności wody, co
pozwala na porównywanie wartości opałowej różnych rodzajów biomasy, np.: słomy
- 17 GJ/t s.m., miskanta – 17 GJ/t s.m., drewna – 19 GJ/t s.m. (Transport Studies Group,
1996, s. A.9-1-A.9-2). Wartość opałowa biomasy zależy od rodzaju paliwa biomasowego,
zawartości składników palnych w paliwie oraz zawartości wilgoci (Transport Studies Group,
1996, s. A.9-1-A.9-2; Głodek, 2010, s. 8; Tymiński, 1997, s. 16; Pabis, 2015, s. 217).
Wartość kaloryczna (CV) paliwa biomasowego jest zawartością energii, lub wartością
ciepła, które jest uwalniane w procesie spalania w powietrzu. CV jest zwykle mierzone
w kategoriach energii zawartej na jednostkę masy lub objętości, to jest MJ/kg dla paliw stałych, MJ/l dla cieczy, lub MJ/Nm3 dla gazów (McKendry, 2002, s. 42).
Kaloryczność paliw jest często wyrażana poprzez (McKendry, 2002, s. 42; Stucley i in.,
2008, s. 15):
•

CV brutto (GCV) – tzw. wyższa wartość opałowa (HHV),

•

CV netto (NCV) – tzw. niższa wartość opałowa (LHV).

HHV to całkowita zawartość energii uwolniona, gdy paliwo jest spalane w powietrzu, łącznie z ciepłem utajonym w parze wodnej. Dlatego też HHV reprezentuje maksymalną ilość
energii potencjalnie możliwej do odzyskania z danego źródła biomasy (McKendry, 2002,
s. 42; Stucley i in., 2008, s. 15). Może być ona wyliczona ze wzoru (Stucley i in., 2008,
s. 15):
HHV = 0,3491*C + 1,1783*H + 0,1005*S – 0,0151*N – 0,1034*O – 0,0211*popiół
[ MJ/kg]
gdzie: C, H, S, N, O – oznaczają pierwiastki: węgiel, wodór, siarka, azot, tlen.
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Niższa wartość opałowa (LHV) określa zdyskontowaną energię zawartą w biomasie po odparowaniu wilgoci, w tym chemiczną konwersję wodoru na wodę. Przejście z HHV do LHV
opisują następujące równania (Stucley i in., 2008, s. 15):
HHVar = HHV (1-W/100)
LHVar = HHVar – 2.442{8.936H/100*(1-W/100) + W/100}
Z powyższego wynika, że wilgoć ma podwójny wpływ na wartości grzewcze, ponieważ
wpływa zmniejszająco na ilość materiału palnego w każdym kilogramie biomasy, a dodatkowo częściowo pochłania energię dostępną w paliwie na odparowanie wilgoci z paliwa
(Stucley i in., 2008, s. 15). Średnia kaloryczność biomasy wynosi dla różnych jej rodzajów
15,5−16,5 MJ/kg (dla wilgotności 15%), a HHV nawet 18-21 MJ/kg (Rybak 2006, s. 240;
Stucley i in., 2008, s. 15).
Biodegradowalne odpady zużywane jako paliwo na cele energetyczne również muszą
spełniać właściwe parametry, w tym określoną zawartość: wody, części palnych i niepalnych, części lotnych, substancji mineralnych, części elementarnych (w tym C, H, S, N, Cl,
O), składników agresywnych (SO2, HCl, N2O5), a także mieć odpowiednie ciepło spalania
i wartość opałową (Mokrzycki, Uliasz-Bocheńczyk, 2005, s. 508; Jąderko, Białecka, 2016,
s. 16). Kaloryczność poszczególnych rodzajów odpadu stosowanych jako paliwo alternatywne jest różna (Tab. 27) (Jąderko, Białecka, 2016, s. 19).
Tabela 27. Kaloryczność różnych frakcji odpadów komunalnych przy wilgotności poniżej 10%
Kaloryczność
[MJ/kg]
18,6
11,0-18,0
14,0
14,1
16,2
14,8
1,0
6,0
12,0-16,0
14,7

Rodzaj biomasy
Odpady drzewne 18,6
Odpady drewna 11,0–18,0
Trociny i wióry 14,0
Papier
Tektura
Zużyte drewno
Osady ściekowe
Odwodnione osady ściekowe
Mączka zwierzęca
Tekstylia

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jąderko, Białecka, 2016).

Istotną cechą jakościową biomasy jest zawartość popiołu. Wydziela się on w wyniku
chemicznego rozkładu paliwa z biomasy, w procesach termochemicznych lub biochemicznych, i jest to stała pozostałość. Stanowi on standardowy parametr pomiaru jakości dla paliw
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stałych i płynnych (McKendry, 2002, s. 43; Loo, Koppejan, 2008, s. 34-37; Stucley i in.,
2008, s. 13; Loo, Koppejan, 2008, s. 43).
Zawartość popiołu w paliwie biomasowym jest znacznie mniejsza od zawartości w większości węgli, ale ma on odmienny skład chemiczny i mineralny. Głównymi składnikami
popiołów z biomasy są: SiO2, CaO i K2O. W pierwiastkowym składzie chemicznym w malejącym porządku występują również: C, O, H, N, Ca, K, Si, Mg, Al, S, Fe, P, Cl, Na, Mn,
Ti (Mirowski i in., 2018, s. 50; Głodek, 2010, s. 8; McKendry, 2002, s. 43; Loo, Koppejan,
2008, s. 44; Stucley i in., 2008, s. 13; Kowalczyk-Juśko, 2009, s. 159). Składniki alkaliczne
wpływają na obniżenie temperatur topliwości popiołu (Tab. 28) (Głodek, 2010, s. 10-11;
McKendry, 2002, s. 43). Proporcje pomiędzy składnikami alkalicznymi (Fe2O3, CaO, MgO,
Na2O, K2O i P2O5) a kwaśnymi (SiO2, Al2O3 i TiO2), zawartymi w popiele z biomasy, stanowią wskaźnik charakteryzujący skłonność popiołu do tworzenia osadów (KowalczykJuśko, 2009, s. 159). Reakcja tych składników z krzemionką obecną w popiele wytwarza
lepką, ruchomą i płynną fazę tworząc tzw. żużle (fazę ciekłą powstającą w podwyższonych
temperaturach). Wytworzone żużle mogą prowadzić do zablokowania przewodów wentylacyjnych w piecu i kotłowni, przez co wpływają na zmniejszenie wydajności elektrowni
i zwiększenie kosztów obsługi procesów (McKendry, 2002, s. 43; Głodek, 2010, s. 10-11;
Loo, Koppejan, 2008, s. 45; Kowalczyk-Juśko, 2009, s. 162).
Tabela 28. Charakterystyczne temperatury topliwości popiołu z biopaliw
Rodzaj substancji palnej

Temperatura [°C]
Spiekania (ts)

Mięknienia (tA)

Topnienia (tB)

Płynięcia (tc)

Drewno iglaste

1171

1389

1521

1530

Drewno liściaste

1190

1265

1310

1420

Słoma zbożowa ogólnie

931

960

1162

1214

Słoma żytnia

935

1002

1147

1188

Słoma pszeniczna

1008

998

1246

1302

Słoma jęczmienna

720

980

1130

1173

Słoma rzepakowa

1120

1273

1460

1403

Słoma kukurydziana

930

1050

1120

1140

Siano łąkowe

852

918

1160

1207

Miskant cukrowy

760

>1500

>1500

>1500

Ślazowiec pensylwański

680

740

>1500

>1500

Słonecznik bulwiasty

620

690

960

1120

Róża bezkolcowa

730

>1500

>1500

>1500

Węgiel gazowy

-

1290

1500

1530

Węgiel brunatny młody

-

1120

1380

1430

Źródło: (Głodek, 2010, s. 11).
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Popioły ze spalania biomasy cechują się niższymi temperaturami mięknięnia
(750÷1000°C), w stosunku do popiołów z węgla (>1000°C), co stanowi istotny problem
w procesie współspalania biomasy z węglem. Wpływa to na obniżenie temperatury mięknięnia popiołu, co przyspiesza narastanie osadów na powierzchniach ogrzewalnych kotła,
a w efekcie na wzrost temperatury spalin wylotowych, a przez to obniżenie sprawności
brutto kotła w przypadku spalania mieszaniny węgla z biomasą, w porównaniu do sprawności uzyskiwanej podczas spalania samego węgla (Głodek, 2010, s. 10-11; Kowalczyk-Juśko,
2009, s. 162-163).
W przypadku procesów biochemicznych ilość stałych pozostałości jest zwykle większa
od ilości popiołów powstających podczas spalania tego samego materiału, ponieważ reprezentuje on oporny węgiel, którego nie można dalej degradować biologicznie, ale który może
być spalony w procesie termochemicznego przetwarzania. W tym przypadku stała pozostałość oznacza ilość węgla nieulegającego biodegradacji, który występuje w biomasie
(McKendry, 2002, s. 43).
Poszczególne rodzaje biomasy mają różną zawartość popiołu, który wynika z naturalnej zawartości krzemionki i innych składników (Tab. 29). Wartość ta może się wahać od
0,2 %do 20% w zależności od gatunku rośliny i warunków jej wzrostu (Mólka, ŁapczyńskaKordon, 2011, s. 144; McKendry, 2002, s. 43; Głodek, 2010, s. 9; Stucley i in., 2008, s. 13).
Tabela 29. Zawartość popiołu w paliwie biomasowym (% suchej wagi)
Zawartość popiołu
[% s.m.]

Rodzaj biomasy
Drewno iglaste i liściaste

0,3

Wierzba, topola

1,0 - 2,7

Miskant C4

2,0 - 3,9

Proso rózgowate C4

1,6

Mozga trzcinowa C3

1,7 - 2,8

Wyczyniec łąkowy C3

-

Słoma pszenna C3

7,0 - 11,0

Słoma kukurydzy

3,7 – 4,0

Słoma rzepakowa

5,0

Trzcina cukrowa (słoma) C4

2,5

Trzcina pospolita C3

7,5

Ruń pastwiskowa C3

3,0 – 4,0

Siano łąkowe, sianokiszonka C3

5,3 – 9,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie (McKendry, 2002; Mólka, Łapczyńska-Kordon, 2011).
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Zawartość popiołu w biomasie wpływa na proces przetwarzania biomasy w energię, jak
również na jego koszty, ze względu na obniżanie dostępności energii paliwa (McKendry,
2002, s. 43). Ważne jest jednak to, że zagrożenie dla procesu konwersji nie stanowi krzemionka zawarta w tkankach roślinnych (pochodzenia naturalnego), ale występujące w biomasie zanieczyszczenia takie jak piasek, ziemia, które wynikają z procesów zbierania i magazynowania biomasy (McKendry, 2002, s. 43; Stucley i in., 2008, s. 13; Loo, Koppejan,
2008, s. 43).
Ważną cechą jakościową biopaliw stałych jest ich gęstość nasypowa i objętość. Gęstość
nasypowa jest stosunkiem masy luźno nasypanego (ułożonego) materiału do jego objętości
i jest różna dla poszczególnych rodzajów i postaci biomasy (Tab. 30) (Głodek, 2010, s. 1112; McKendry, 2002, s. 44; Stucley i in., 2008, s. 15-16). Stosunek gęstości nasypowej
i objętości ma szczególny wpływ na efektywność i koszty procesów zarówno produkcji biomasy, jej przetwarzania, transportu, dozowania, jak i przechowywania (McKendry, 2002,
s. 44; Głodek, 2010, s.11-12; Stucley i in., 2008, s. 15-16).
Tabela 30. Gęstość nasypowa i objętość niektórych rodzajów biomasy
Wolumen objętościowy
[m3/Mg, DAF]

Gęstość nasypowa
[Mg/m3, DAF]

Zrębka drewna liściastego

4,4

0,23

Zrębka drewna iglastego

5,2 -5 ,6

0,18 - 0,19

Pelety

1,6 - 1,8

0,56 - 0,63

Trociny

6,2

0,12

Wióry drzewne

10,3

0,10

Słoma luźna

24,7 - 49,5

0,02 - 0,04

Słoma - sieczka

12,0 - 49,5

0,02 - 0,08

Słoma belowana

4,9 - 9,0

0,11 - 0,20

Słoma kostkowana

1,5 - 3,1

0,32 - 0,67

Pelety ze słomy

1,4 - 1,8

0,56 - 0,71

Rodzaj biomasy

Źródło: opracowanie własne na podstawie (McKendry, 2002; Stucley i in., 2008).

Gęstość biomasy mieści się w zakresie od 50 kg/m3 dla słomy do 800 kg/m3 dla drewna,
co jest niską wartością w porównaniu do gęstości nasypowej węgla brunatnego (800 kg/m3)
i węgla kamiennego (do 1200 kg/m3) (Tab. 31) (Głodek, 2010, s.11-12). Procesy uszlachetniania biomasy15 mają na celu poprawę tych parametrów jakości substratów biomasowych,
Zagadnienie uszlachetniania biomasy zostały szczegółowiej przedstawione przez Autorkę w podrozdziale
5.2.
15
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wymagają one jednak dodatkowych nakładów finansowych (McKendry, 2002, s. 44;
Głodek, 2010, s.11-12).
Tabela 31. Porównanie gęstości nasypowej biomasy i paliw kopalnych
Gęstość nasypowa
[kg/m3 suchej masy]

Substancja
Drewno
Drewno iglaste metrowe
Drewno liściaste metrowe
Zrębki drewna iglastego
Zrębki drewna liściastego
Pelety drewniane
Trociny

284
396
166
232
528
160
Słoma

Bele okrągłe
Duże prostopadłościenne bele
Sieczka siana ze stogów
Sieczka

88
94
122
50
Węgiel

Brunatny
Brykiety węgla brunatnego
Kamienny
Brykiety

562
700-725
816
980-1080

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wandrasz, Wandrasz, 2006).

Gęstość nasypowa biomasy wpływa również na jej wartość opałową (Tab. 32).
Tabela 32. Wartość opałowa rodzajów biomasy w korelacji z jej gęstością nasypową
Gęstość nasypowa
[kg/m3]
20-50
40-60
70-130

Wartość opałowa
[MWh/m3]
0,07 - 0,16
0,13 - 0,19
0,23 - 0,43

Słoma – duże bele okrągłe
Słoma – małe bele wysokiego zgniotu

60-90
50-110

0,19 - 0,29
0,16 - 0,36

Słoma – brykiet
Drewno – szczapy
Drewno – wióry
Drewno – trociny
Drewno - brykiet

300-450
300-500
200-300
150-200
600-800

0,99 - 1,48
0,86 - 2,15
0,86 - 1,29
0,65 - 0,86
2,53 - 3,44

Rodzaj i postać biomasy
Słoma - luźna
Słoma – pocięta
Słoma – duże bele prostokątne

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Tymiński, 1997).

Gęstość nasypowa zależy od wielu czynników, w tym: gatunku, budowy rośliny, części rośliny, warunków siedliskowych i wzrostu rośliny, wilgotności. W tym zakresie dla drewna,
wyróżnia się: gęstość drewna suchego o wilgotności 0%, gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (w Polsce przyjmuje się wilgotność 15%), gęstość drewna bezpośrednio
po ścięciu (o największej zawartości wody) (Tab. 33) (Głodek, 2010, s.11; Mirowski i in.,
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2018, s. 29). Zależność ta dotyczy również pozostałości drzewnych z przetwarzania drewna
(Tab. 34), a także innych rodzajów biomasy (Mirowski i in, 2018, s. 30; Jędrzejczak, 2007,
s. 29-30; Stucley i in., 2008, s. 16).
Tabela 33. Gęstość drewna w zależności od wilgotności
Rodzaj drzewa
Brzoza

Gęstość w stanie zupełnie Gęstość przy wilgotności
suchym
12-15%
kg/m3
460-610-800
510-650-830

Gęstość po ścięciu
800-850-900

Buk

490-680-880

540-720-910

820-1070-1270

Cis

610-640-740

640-670-810

około 1160

Daglezja

320-470-730

350-510-750

640-700

Dąb

390-650-930

430-690-960

900-1150

Grab

410-650-820

540-830-860

660-970-1200

Jesion

450-650-860

450-650-860

600-800-1140

Jodła

320-410-710

350-450-750

800-900

Lipa

320-490-560

350-530-600

580-880

Modrzew

404-550-820

440-590-850

800-900

Olcha

450-510-600

490-550-640

800-850-930

Orzech

450-640-750

570-680-810

900-1000

Osika

360-450-560

400-490-600

610-810-990

Platan

380-580-650

420-620-680

820-832-850

Sosna

300-490-860

330-510-890

750-820-850

Świerk

300-430-640

340-470-680

700-800-850

Wiąz

440-640-820

480-680-850

750-990

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wandrasz, Wandrasz, 2006).
Tabela 34. Gęstość nasypowa i zawartość wilgoci całkowitej różnych odpadów drzewnych
Zawartość wilgoci całkowitej*
[%]

Gęstość nasypowa
[kg/m3]

Zrębki

40-60

250-400

Zrębki z odpadów drzewnych

10-50

150-300

Kora

50-60

250-350

Trociny

45-60

250-350

Wióry

5-15

80-120

Trociny z mielenia odpadów

5-15

100-150

Drewno rozbiórkowe nie malowane

15-30

150-250

Sortyment odpadów z drewna

*Materiał pierwotny bez suszenia i przechowywania

Opracowanie własne na podstawie (Mirowski i in, 2018).
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Procesy konwersji biomasy w energię zachodzą w inny sposób i z inną wydajnością
w zależności od zastosowanej technologii. W poszczególnych rodzajach procesów wytwarzane są alternatywne produkty energetyczne (lub nie), które zwane są produktami finalnymi
(McKendry, 2002, s. 46). W procesach termicznego przetwarzania uwalniana jest cała „dostępna” energia chemiczna zmagazynowana w paliwie i uzyskuje się energię w postaci gorących gazów (w kotle), które dają parę (jej ilość zależy od sprawności procesów), która
w dalszej części jest przetwarzana w energię elektryczną (np.: poprzez turbogeneratory).
Uzyskiwana całkowita wydajność takich procesów jest różna i wynosi od 10–15% dla prostej instalacji parowej do około 60% dla dużych instalacji (McKendry, 2002, s. 45-46).
Na ilość i jakość uzyskiwanych produktów finalnych procesów biologicznej konwersji
biomasy istotny wpływ mają: rodzaje i skład materiałowy bioodpadów i biomasy, jej właściwości fizyczne i chemiczne, w tym zawartość substancji organicznych, wilgotność oraz
stan sanitarny. Poszczególne substraty biomasowe można mieszać w celu uzyskania optymalnego składu oraz jakości. Produktem finalnych tych procesów jest biogaz o różnej zawartości metanu (Tab. 35) (Jędrczak, 2007, s. 29-48; Kupczyk, 2007, s. 133).
Tabela 35. Zawartość metanu w biogazie z różnych substratów biogazowych
Zawartość
wody %

Zawartość
substancji organicznej %
s.m.*

Słoma

4-27 (12)

90-95

Siano

8-14

90-93

Odpady roślinne

30-40

Odpadu owoców
i warzyw

Rodzaj biomasy

Kiszonki traw

Iloraz
C/N

Produkcja
biogazu
m3/kg
s.m.o.**

Zawartość
metanu
w biogazie
%

0,3-1,1
(0,7)
0,7-3,6
(2,1)

48-150
(80)

0,15-0,35

78

15-40

0,50-0,58

53-55

90

-

100-150

0,20-0,50

b.c.

60-88 (80)

75-95

0,9-2,6
(1,4)

20-49
(35)

0,35-0,50

60-75

75-80

60-90

3,5-6,9

12-25

0,55-0,62

54-55

56-123
(98)
60-73

0,61-0,64
(0,45)

53
około 80

Zawartość
azotu
% s.m.*

Kukurydza kaczany
łodygi

65-75
9-18 (15)
(12)

85-95

0,4-0,8
(0,6)
0,6-0,8

Kiszonka kukurydzy

65-80

85-95

1,1-2,0

10-25

0,45-0,70
(0,56)

50-55

(78)

91-96

-

(18)

0,65-0,73

51-54

75

(87)

1,5

20-30
(25)

(0,55)

(75)

65-70

92-98

4

-

0,55-0,68

55

Wybrakowane
ziemniaki
Łęty ziemniaków
Zboże (ziarno)

*s.m. – suchej masy
**s.m.o. – suchej masy organicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jędrczak, 2007).
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Produktem finalnym procesu tlenowej konwersji biochemicznej biomasy jest etanol. Wydajność tego procesu, a także upraw roślin z których został on wyprodukowany, również
zależy od ich cech fizyko-chemicznych (Tab. 36) (Kupczyk, 2007, s. 133).

Rodzaj biomasy

Zawartość skrobi
lub cukru [%]

Wydajność etanolu [l/Mg]

Plon [Mg/ha]

Nakłady energetyczne [MJ/ha]

Etanol [l/ha]

Etanol [Mg/ha]

Wartość energetyczna etanolu
[MJ]

Ekwiwalent benzyny [l]

Efektywność
energetyczna [Ec]

Tabela 36. Charakterystyka substratów biomasowych w kontekście efektywności energetycznej procesów
wytwarzania etanolu

Kukurydza

65,0

417

8,0

59119

3336

2,3

69000

2234

1,16

Burak
cukrowy

16,0

98

45,0-50,0

92700

4410

3,2

96000

2953

1,04

Ziemniak

17,8

120

16,0

-

1920

-

-

1280

-

Pszenżyto

-

-

6,0

48420

-

1,7

49500

1280

1,02

62,0

390

2,5-2,8

23895

1092

0,7

20700

730

0,87

Żyto

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kupczyk, 2007).

Kompost jest również produktem finalnym procesów biologicznej konwersji, jednak nie
ma on energetycznych właściwości. Jest to jednak ważny produkt zwłaszcza z punktu widzenia zagospodarowania odpadów.
Dalsze zastosowanie kompostu uwarunkowane jest spełnieniem kryteriów jakościowych
dla nawozów organicznych ustanowionych w krajowych przepisach prawnych. W efekcie
tego może on utracić status odpadu i może być wykorzystywany w rolnictwie. Pod pewnymi
warunkami kompost może być uznanym za nawóz organiczny wyprodukowany z substancji
organicznej, lub z mieszanin substancji organicznych (Ustawa, 2007, s. 2). Kompost może
być również uznany za środek poprawiający właściwości gleby, tj. substancję dodawaną do
gleby w celu poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych, a także może pełnić funkcję środka wspomagającego
uprawę roślin, tj. środka poprawiającego właściwości gleby, stymulatora wzrostu i podłoża
do upraw. W tym zakresie wyróżnia się: symulatory wzrostu (związki wpływające korzystnie na rośliny, z wyłączeniem regulatora wzrostu, będącego środkiem ochrony roślin w rozumieniu przepisów o ochronie roślin), a także podłoża do upraw (materiał inny niż glebę,
w tym substraty, w którym są uprawiane rośliny) (Ustawa, 2007, s. 2).
Użycie kompostu ma na celu poprawienie struktury i właściwości gleby, w tym
m.in. zdolność zatrzymywania wody, podatność na napowietrzanie, pojemność sorpcyjną
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i buforową. Kompost, aby spełnić funkcję nawozu, musi zawierać dużo związków humusowych i składników pokarmowych w celu zwiększenia zawartości próchnicy glebowej oraz
dostarczania makro- i mikroelementów roślinom (Ustawa, 2007, s. 2).
Zgodnie z zapisami zwartymi w ustawie z dn. 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,
wprowadzanie do obrotu kompostów w postaci powyższych produktów wymaga uzyskania
odpowiednich pozwoleń. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji,
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin
(Ustawa, 2007, s. 5). Decyzja ta jest wydawana na wniosek producenta, importera, lub inny
podmiot wprowadzający taki nawóz lub środek wspomagający uprawę, a także w oparciu
o opinię jednostek organizacyjnych (Ustawa, 2007, s. 5-7). Aby kompost mógł być uznany
za nawóz, środek wspomagający uprawę roślin, czy środek poprawiający właściwości gleby,
musi on spełnić wymagania jakościowe (Tab. 37). Dodatkowo wymagane jest, aby jakość
była potwierdzona szczegółową dokumentacją dotyczącą nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, a także opinią upoważnionej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej badania (Ustawa, 2007, s. 8-9).
Tabela 37. Wymagania jakościowe dla produktów z kompostu
Wymagania prawne w zakresie jakości produktu

Rodzaj produktu
•
•

Nawóz naturalny

•

Środek wspomagający uprawę roślin

•
•
•
•

Środek poprawiający właściwości gleby

•
•

minimalne wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 6;
nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej ich
dopuszczalne wartości;
nie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt
lub środowiska po zastosowaniu go zgodnie z instrukcją
stosowania i przechowywania.
spełniać wymagania jakościowe;
nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 5.
spełniać wymagania jakościowe;
nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 5;
jest przydatny do poprawy właściwości lub parametrów
chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych gleby;
nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub
środowiska po zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ustawa, 2007).

W przypadku stosowania do produkcji kompostu produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego wymagane jest spełnienie w tym zakresie przepisów sanitarnych (Ustawa,
2007, s. 3; Rozporządzenie, 2009, s. 8).
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Badania nawozów, w celu stwierdzenia ich przydatności do celów rolniczych, przeprowadzają akredytowane laboratoria, które zostały wpisane na listę przez Ministra Gospodarki
(Obwieszczenie, 2014, s. 2). Zakres tych badań został ustanowiony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Wykazy uznanych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin są umieszczane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw rolnictwa (Ustawa, 2007, s. 14). Wymagane jest również aby nawozy,
środki wspomagające uprawę roślin i środki poprawiające właściwości gleby stosowane
były zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania (Ustawa, 2007, s. 20).
Szczegółowe wytyczne, dla organicznych nawozów i środków wspomagających uprawę
roślin wyprodukowanych z kompostu, zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Tab. 38 i Tab. 39).
Tabela 38. Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń chemicznych w organicznych nawozach i środkach
wspomagających uprawę roślin
Dopuszczalna ilość zanieczyszczenia
[kg suchej masy]

Rodzaj zanieczyszczenia chemicznego
Chrom (Cr)

100 mg

Kadm (Cd)

5 mg

Nikiel (Ni)

60 mg

Ołów (Pb)

140 mg

Rtęć (Hg)

2 mg

Arsen (As)

50 mg

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Rozporządzenie, 2008).
Tabela 39. Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń biologicznych w organicznych nawozach i środkach
wspomagających uprawę roślin
Jednostki tworzące kolonia
[jtk/gram nawozu]

Rodzaj zanieczyszczenia biologicznego
Żywe jaj pasożytów jelitowych
(Ascais sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)

0

Bakterie z rodzaju Salmonella

0

Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae

<1000

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Rozporządzenie, 2008).

Dodatkowo nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 30% substancji organicznej w przeliczeniu na sucha masę (Rozporządzenie, 2008, s. 6), a deklarowana zawartość azotu lub fosforu lub potasu, albo suma zawartości poszczególnych składników nie może być mniejsza, niż stanowią to przepisy (Tab. 40).
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Tabela 40. Minimalna zawartość pierwiastków (azotu, fosforu, potasu) w nawozach organicznych
Pierwiastek
(jego postać)

Nawozy organiczne
w postaci stałej

Nawozy organiczne
w postaci płynnej

Azot całkowity (N)

0,3 %

0,08 %

Fosfor w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5)

0,2 %

0,05 %

Potas w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O)

0,2 %

0,12 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Rozporządzenie, 2008).

Kompost, który nie spełnia wymagań jakościowych ustanowionych dla nawozów jest
zaklasyfikowany jako odpad o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom
(nienadający się do wykorzystania) (Rozporządzenie, 2020, s. 42). Kompost taki nie nadaje
się do wykorzystania jako produkt, wobec czego może zostać poddany dalszym procesom
odzysku lub unieszkodliwiania (zgodnie z zasadami dla postępowania z odpadami)
(Jędrczak, 2007, s. 194).
5.2. Procesy uszlachetniania biomasy
Świeżo pozyskana biomasa drzewna ma zwykle wysoką wilgotność (do około 50%) oraz
niską gęstość energetyczną. Biomasa drzewna nieprzetworzona, jako nośnik energii, może
mieć również różną postać, rozmiar i formę: drewno okrągłe, pozostałości zrębowe, drewno
kawałkowe (wałki, szczapy, zrzyny, opoły), odpady poużytkowe. Poprzez różnego rodzaju
obróbkę i procesy przetwórcze można modyfikować te właściwości biomasy, poprawiając
jej parametry jakościowe. Procesy uszlachetniania biomasy wymagają jednak dodatkowych
nakładów finansowych (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 62; McKendry, 2002, s. 44; Głodek,
2010, s.11-12; Gołos, Kaliszewski, 2015, s. 83). W tym zakresie wyróżnia się obróbkę
wstępną i przetwarzanie biomasy, w tym (Osiak, Dwórznik, 2015, s. 75-85; Mirowski i in.,
2018, s. 33; Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 62; Stucley i in., 2012, s. 59; Transport Studies
Group, 1996, s. iii-iv; Kordylewski, Tatarek, 2012, s. 112; Gołos, Kaliszewski, 2015, s. 83):
•

rozdrabnianie – ciecie lub mielenie biomasy, w celu zwiększenia jej gęstości nasypowej
i obniżenie kosztów transportu,

•

zrębkowanie – dla biomasy zdrewniałej, stosowane przy użyciu rębaków stacjonarnych
lub mobilnych, różnym rodzajem narzędzi tnących,

•

suszenie – dostosowanie parametrów wilgotnościowych do wymagań instalacji przetwarzającej biomasę (optymalnej dla danego procesu). Proces ten może przebiegać w warunkach naturalnych bądź z wykorzystaniem urządzeń i instalacji,
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•

belowanie biomasy – ma na celu mechaniczne zagęszczenie luźnej biomasy o małej gęstości np.: słomy i siana, przy użyciu prasy (tłokowej lub zwijającej). Belowanie ułatwia
proces magazynowania i chroni biomasę przed wpływem warunków atmosferycznych,

•

balotowanie – ma na celu mechaniczne zagęszczenie pozostałości drzewnych, wiążąc je
w baloty umożliwia ich transport i składowanie,

•

obróbka termiczna – ma na celu poprawę kaloryczności, gęstości nasypowej i zdolności
przemiałowych biomasy.

Obróbka wstępna i przetwarzanie biomasy o statusie odpadu wymaga spełnienia wymagań
wynikających z regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadowej.
Uzdatnienia paliwa biomasowego ma wpływ na jakość procesu jej dalszego przetwarzania, dlatego biomasa skompaktowana jest uznawana za wysoko wydajne paliwo (Ratajczak,
Bidzińska, 2013, s. 66; Mirowski i n., 2018, s. 69). W tym zakresie szczególne znaczenie ma
współczynnik sprawności i dyspozycyjność instalacji, który zależy głównie od właściwości
paliw (Mirowski i n., 2018, s. 69). Biomasa skompaktowana wpływa również na obniżenie
kosztów transportowania i bezpieczeństwo użytkowania (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 66).
Stosując odpowiednie procesy uzdatniania biomasy, ulegają poprawie konkretne właściwości paliwa biomasowego (Tab. 41). Dzięki temu biomasa może osiągnąć właściwości podobne nawet do paliw kopalnych, takich jak: węgiel, gaz.
Tabela 41. Procesy uzdatniania biomasy i wpływ ich na poprawę parametrów jakościowych biomasy
Rodzaj proces uzdatniania biomasy
Rozdrobnienie
Sortowanie i przesiewanie
Mieszanie
Zacieranie i homogenizacja
Suszenie
Higienizacja
Sprasowanie
(peletyzacja, brykietowanie, belowanie)

Poprawa parametru jakości biomasy
Wymiary
Udział frakcji
Wymiary
Udział frakcji
Czystość (usunięcie zanieczyszczeń)
Udział frakcji
Skład chemiczny
Wilgotność
Wilgotność
Kaloryczność
Bezpieczeństwo biologiczne
Bezpieczeństwo biologiczne
Gęstość nasypowa
Gęstość nasypowa
Wartość opałowa
Skład chemiczny
Zawartość węgla
Hydrofobowość
Sterylność

Obróbka termiczna
(toryfikacja, uwęglenie)

Źródło: opracowanie własne.
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Poszczególne procesy uzdatniania biomasy wymagają różnego stopnia mechanizacji
i nakładów finansowych, a także odpowiednich procesów logistycznych oraz środków transportu (Bąkowski i in., 1975, s. 52; Pabis i in. , 2015, s. 211-213; McKendry, 2002, s. 44).
Procesy suszenia paliw biomasowych stosuje się w celu obniżenia wilgotności. W tym
zakresie można stosować następujące metody (Mirowski i in., 2018, s. 69; Stucley i in.,
2008, s. 36-37):
• naturalne suszenie świeżo ściętej biomasy w miejscu pozyskania lub składowania,
• ścinka materiału biomasowego zimą, kiedy spada wewnętrzna naturalna wilgoć,
• składowanie materiału biomasowego w okresie wiosenno-letnim,
• naturalna wentylacja poprzez przerzucanie biomasy (zrębków, słomy) na polu lub na
magazynie,
• składowanie i magazynowanie zrębków drzewnych przed dalszym użyciem,
• wymuszone mechanicznie suszenie biomasy - wentylowanie biomasy przez powietrze
z otoczenia lub podgrzane powietrze, w tym ciepło odpadowe z zakładu.
Najczęściej stosowanymi mechanicznymi technologiami suszenia biomasy są: suszarki bębnowe, suszarki pneumatyczne, suszarki fluidyzacyjne i suszarki taśmowe. Czynnikiem suszącym wykorzystywanym w procesie suszenia są m.in. spaliny pochodzące ze spalania biomasy lub para technologiczna (Goryl, Filipowicz, 2016, s. 153-155).
Procesy prasowania materiału biomasowego oraz obróbki termicznej pozwalają na uzyskanie biopaliwa o zmienionych właściwości fizyko-chemicznych, większej gęstości nasypowej, parametrach zbliżonych do węgla brunatnego (Olsztyńska, Rozkosz, 2020, s. 28-29).
Do procesów mechanicznych i termicznych uszlachetniania biomasy zalicza się (Osiak,
Dwórznik, 2015, s. 85-88; Mirowski i in., 2018, s. 66-68; Frąś i in., 2017a, s. 447-448;
Kordylewski, Tatarek, 2012, s. 113-115; Jakubiak, Kordylewski, 2010, s. 8):
• brykietowanie biomasy – wykorzystanie instalacji do brykietowania (prasowania mechanicznego) biomasy, co pozwala uzyskać paliwo o dużej gęstości i kształcie prostopadłościanu lub cylindra o długości 10–30 cm i średnicy 6–12 cm. Brykiet wytwarza się głównie z suchych trocin, a więc ma wilgotność ok 10-12% i wartość opałową 16-18 GJ,
• peletyzacja biomasy – biomasa poddana mieleniu i suszeniu, a następnie prasowaniu
w instalacjach do produkcji peletów uzyskuje wyższą gęstość, a także wartość opałową.
Pelety są granulatami o cylindrycznym kształcie, których długość waha się w granicach
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5–40 mm, a średnica wynosi 8–12 mm. Proces peletyzacji zależy od cech materiału biomasowego, w tym: wilgotności, rozmiaru i postaci cząstek, zawartości ligniny w roślinie
(decyduje o skuteczności prasowania),
• toryfikacja i uwęglenie – są to procesy termicznej waloryzacji biomasy typu lignocelulozowego do postaci toryfikatu i biowęgla. Proces ten przebiega w temperaturze
200-300ºC w atmosferze beztlenowej i przy ciśnieniu atmosferycznym. Dzięki temu procesowi uzyskuje się paliwo biomasowe o właściwościach zbliżonych do węgla brunatnego.
W procesie toryfikacji wydziela się torgaz (mieszanina gazów o właściwościach palnych),
który również można wykorzystać na cele energetyczne (Jakubiak, Kordylewski, 2010,
s. 8).
W zakresie procesów biologicznej konwersji biomasy najczęściej stosowanymi procesami uszlachetniania i uzdatniania biomasy są: sortowanie i przesiewanie, rozdrabnianie,
mieszanie, zacieranie, a także higienizacja dla odpadów niebezpiecznych biologicznie
(Scholwin i in., 2005, s. 39-48).
5.3. Definiowanie wymagań jakościowych biomasy w instalacjach końcowych
Procesy energetycznego przetwarzania wymagają biomasy o stabilnych parametrach jakościowych w zakresie właściwości fizycznych i chemicznych, w tym odpowiednim rozdrobnieniu, jednorodności i bez zanieczyszczeń (Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 62; Pabis
i in., 2015, s. 205).
Zarówno rodzaj biomasy jak i jej parametry określa odbiorca na podstawie stosowanej
technologii konwersji, rodzaju instalacji, modelu: pozyskania, transportu i magazynowania,
a także regulacji prawnych (Gostomczyk, 2012, s. 942; Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 62).
Istnieją dwa podstawowe kryteria oceny jakości biopaliw: skład i charakterystyka chemiczna oraz właściwości fizyczne (Frączek i in., 2011, s. 164). W większości krajowych
instalacji obowiązują zakładowe wymagania jakościowe, które również wynikają ze zwyczajów kupieckich danej grupy energetycznej lub ciepłowni, wymagań technicznych i parametrów określonych przez producentów instalacji do podawania i przetwarzania biomasy
(Olsztyńska, 2016, s. 10; Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 62).
Standaryzacja wymagań w zakresie jakości biomasy obejmuje: typ i podtyp materiału,
skład elementarny (C, O, H, N, S, Cl, F), wartości parametrów fizyko-chemicznych
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(popiół i jego skład, wilgoć, zawartości węgla, substancji lotnych, wartości opałowej, metali
i substancji alkalicznych) (Loo, Koppejan, 2008, s. 48).
Wymagania jakościowe dla biomasy są objęte zapisami kontraktowymi zawartymi pomiędzy dostawcą i odbiorcą biomasy (Gostomczyk, 2012, s. 944; Duda-Kękuś, 2011, s. 109;
Tarnawska, 2016, s. 14). Dotyczą one m.in. rodzajów biomasy, określonych parametrów
jakościowych dla nich, wymagań prawnych, w tym między innymi w zakresie zakazu zanieczyszczenia biomasy w celu zwiększenia jej wartości opałowej oraz dodawania substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy (Tarnawska, 2016, s. 14). Zapisy
dotyczące rodzaju biomasy i jej parametry fizyko-chemiczne zawarte są w ramowych wymaganiach jakościowych danej grupy energetycznej, lub bezpośrednio w załącznikach do
umów kupna-sprzedaży danej biomasy (Olsztyńska, 2016, s. 10).
Niedotrzymanie przez dostawcę wymagań jakościowych dostarczonej biomasy może
skutkować (Tarnawska, 2016, s. 14; Olsztyńska, 2016, s. 13; Gostomczyk, 2012, s. 942;
Ratajczak, Bidzińska, 2013, s. 62):
• pogorszeniem parametrów paliwa, co wpływa na obniżenie ceny za GJ,
• awarią kotła, a także utratą gwarancji na instalację,
• reklamacją ze strony odbiorcy i karą finansową,
• odmową umorzenia świadectw pochodzenia i przyznania zielonych certyfikatów za wytworzoną energię z danej partii biomasy,
• utratą wiarygodności na rynku.
Na jakość biomasy, w znacznym stopniu, ma wpływ jej producent, poprzez: dobór rodzaju i jakości materiału wejściowego, dobór maszyn i technologii produkcji, sposób i warunki magazynowania, technikę załadunku, sposób transportowania (Olsztyńska, 2016,
s. 13). W związku z tym poszczególne grupy energetyczne określają dodatkowe wymagania
dla dostawców, tzw. parametry ekologiczne, które stanowią, że proces przygotowania surowca i produkcji biomasy jest prowadzony wyłącznie mechanicznie i technicznie, w sposób
nie powodujący zanieczyszczenia lub skażenia biomasy jakimikolwiek substancjami chemicznymi. Dopełnienie najwyższej staranności w tych zakresach przez producentów i dostawców gwarantuje spełnienie wymagań odbiorcy (Olsztyńska, 2016, s. 13; Tarnawska,
2016, s. 14).
Najczęściej oznaczanymi parametrami w zakresie biopaliw stałych, w realizacjach handlowych i raportowaniu, są: ciepło spalania, zawartość wilgoci, popiołu, siarki (Musik, 2017,
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s. 40). W umowach handlowych, parametry opisujące poszczególne właściwości biomasy
są podawane w przedziałach wartości. Dla biomasy w postaci zrębek ważne są parametry
wielkości, zarówno minimalnych jak i maksymalnych. Dotyczy to zrębki drzewnej, leśnej,
z wierzby energetycznej, jak i z pozostałości z produkcji rolnej (Olsztyńska, 2016, s. 11).
Spełnienie wymagań jakościowych w zakresie parametrów wielkości cząstek biomasy obejmuje: wymiary zrębek, udział frakcji drobnej, ilości nadwymiarów (Tab. 42, Tab. 43).
Tabela 42. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie wymiarów dla zrębki
drzewnej
Wymiary zrębki [W/L/H*] / suma wymiarów [W+L+H*]
Zalecana
[mm]

Minimalne
[mm]

Maksymalne
[mm]

Ilość
nadwymiarów
[%]

Udział frakcji
drobnej w zrębce

-

poniżej 1 mm < 10%

-

poniżej 5 mm <5%

< 200
40/40/40
30/30/5
< 150

10/10/10

35/75/35
<20%
60/60/60

10/10/5

40/40/10

-

poniżej 5 mm < 3%

25-50

-

<250

2%
lub
10 szt./dostawę

-

-

-

120

-

-

-

*W-szerokość, L – długość, H – wysokość
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 43. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie rozkładu ziarnowego
zrębki drzewnej
Wielkość sita [mm]

Dopuszczalny udział wagowy
[%]

> 63

< 10%

> 2,8

> 75%

< 100

98%

< 15

50%

> 3,15

95%

8 ÷ 63

100%

Źródło: opracowanie własne.

Szczególnie niebezpieczne dla instalacji są nadwymiarowe fragmenty biomasy, w tym
niedorębów i cieńsze pędy (np.: brzozy, wierzby), które są przyczyną wielu awarii i usterek,
ponieważ powodują klinowanie i zapychanie się urządzeń transportowych (Olsztyńska,
2016, s. 12).
Parametry jakościowe dla biomasy, ustanawiane przez krajowe zakłady energetyczne
i ciepłownie, obejmują takie cechy jakości jak: wartość opałowa (zalecana lub/i minimalna),
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wilgoć (zalecana lub/i maksymalna), gęstość nasypowa (zalecana lub/i minimalna lub/i maksymalna), dopuszczalna zawartość: popiołu, pyłu drzewnego, innych substancji (organicznych i nieorganicznych) (Gostomczyk, 2012, s. 942; Olsztyńska, 2016, s. 11-12). Wymagania te są określane w sposób indywidualny i wynikają ze stosowanej techniki transportowania, magazynowania, podawania, przetwarzania oraz podaży biomasy na rynku (Tab. 44,
Tab. 45, Tab. 46, Tab. 47, Tab. 48, Tab. 49).

Max
[%]

Zalecana
[GJ/t]

Gęstość nasypowa [kg/m3]

Min.
[GJ/t]

Zalecana
[kg/m3]

Min.
[kg/m3]

Max
[kg/m3]

9,6
7,5
8

300
≥270
-

250
270
-

700
-

60
7,0÷12,5
45
30
50
51
35,0÷55,0
7,0÷11,0
40
50
≤ 55
55
7,5÷12,5
70
*w-% - procentowy udział masowy

10

5

Zawartość elementów
nieorganicznych
[Max w-%*]
Maksymalna zawartość
popiołu Ar gr
[Max w-%*]

Zalecana
[%]

Wartość opałowa
[GJ/t]

Zawartość pyłu drzewnego
[Max w-%*]

Zawartość wilgoci
(Wtr)

Zawartość listowia, kory,
igliwia
[Max w-%*]

Tabela 44. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie różnych cech jakościowych dla zrębki drzewnej

1
2

6
3
3
5
3
5
3
5

Źródło: opracowanie własne.

Wartość opałowa
[GJ/t]

Zalecana
[%]

Max
[%]

Zalecana
[GJ/t]

Min.
[GJ/t]

Zalecana długość zrębki
[mm]

Suma wymiarów
[W+L+H**] [mm]

Zawartość pyłu drzewnego
[Max w-%*]

Zawartość elementów
nieorganicznych
[Max w-%*]

Maksymalna zawartość
popiołu Ar gr
[Max w-%*]

-

60

7,0÷12,5

-

250

2550

-

10

>75

-

-

1

6

-

70

-

8

-

-

<120

-

-

10

5

2

5

45

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Pozostałości na sicie 63
mm
[Max w-%*]
Pozostałości na sicie 2,8
mm
[Min w-%*]
Zawartość listowia, kory,
igliwia [Max w-%*]

Zawartość wilgoci
(Wtr)

Maksymalna długość
[mm]

Tabela 45. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie różnych cech jakościowych dla zrębki z upraw energetycznych

*w-% - procentowy udział masowy
**W-szerokość, L – długość, H – wysokość
Źródło: opracowanie własne.
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Zalecana
[%]

Max
[%]

Zalecana
[GJ/t]

Min.
[GJ/t]

Zalecana długość zrębki [mm]

Suma wymiarów [W+L+H**] [mm]

Pozostałości na sicie 63 mm
[Max w-%*]

Pozostałości na sicie 2,8 mm
[Min w-%*]

Zawartość listowia, kory, igliwia [Max
w-%*]

-

60

7,0÷12,5

-

250

25-50

-

10

>75

-

-

1

6

-

50

-

8

-

-

-

-

-

-

5

2

10

45

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Maksymalna zawartość popiołu Ar gr
[Max w-%*]

Wartość opałowa
[GJ/t]

Zawartość pyłu drzewnego
[Max w-%*]
Zawartość elementów
nieorganicznych
[Max w-%*]

Zawartość wilgoci
(Wtr)

Maksymalna długość [mm]

Tabela 46. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie różnych cech jakościowych dla zrębki z drzewnych pozostałości z produkcji rolnej

*w-% - procentowy udział masowy
**W-szerokość, L – długość, H – wysokość
Źródło: opracowanie własne.

Zawartość elementów nieorganicznych
[Max w-%*]

Maksymalna zawartość
popiołu Ar gr
[Max w-%*]

Tabela 47. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie różnych cech jakościowych dla niedrzewnych odpadów i pozostałości z produkcji rolnej

13

2

10

-

9

-

3

50

-

13

2

10

-

50

-

9

-

3

-

50

-

13

2

10

Pozostałości zbożowe
i otręby
*w-% - procentowy udział masowy

50

-

13

2

10

Zawartość wilgoci (Wtr)

Wartość opałowa [GJ/t]

Rodzaj biomasy
Zalecana [%]

Max [%]

-

50

-

50

PKS
(Palm Kernel Shell)

-

Wytłoki owocowe

Wytłoki z oliwek

Zalecana
[GJ/t]

Źródło: opracowanie własne.
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Min.
[GJ/t]

Zalecana
[%]

Max
[%]

Zalecana [GJ/t]

Min. [GJ/t]

Maksymalna długość [mm]

Granulacja maksymalna
[mm]

Zawartość listowia, kory,
igliwia
[Max w-%*]

Zawartość pyłu drzewnego
[Max w-%*]

Zawartość elementów
nieorganicznych
[Max w-%*]

Maksymalna zawartość
popiołu Ar gr
[Max w-%*]

Tabela 48. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie różnych cech jakościowych dla trocin

-

53

7,8

-

-

-

-

-

-

3

-

70

-

7

10

1-10

10

5

2

5

Zawartość wilgoci
(Wtr)

Wartość opałowa
[GJ/t]

*w-% - procentowy udział masowy
Źródło: opracowanie własne.

Max [%]

Zalecana [GJ/t]

Min. [GJ/t]

-

70

-

8

Maksymalna zawartość
popiołu Ar gr
[Max w-%*]

Zalecana [%]

Zawartość elementów
nieorganicznych
[Max w-%*]

Wartość opałowa [GJ/t]

Zawartość pyłu drzewnego
[Max w-%*]

Zawartość wilgoci (Wtr)

Zawartość listowia, kory, igliwia
[Max w-%*]

Tabela 49. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie różnych cech
jakościowych dla kory

10

5

2

5

*w-% - procentowy udział masowy
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku biomasy sprasowanej, w postaci peletów, jakościowe wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni dotyczą głównie: wartości opałowej (minimalnej lub/i maksymalnej), wilgotności, wymiarów granulatu (średnicy, długości), zawartości:
rozkruszu, popiołu, pyłu drzewnego, elementów nieorganicznych, gęstości nasypowej.
Parametry te są określane dla poszczególnych rodzajów peletów (Tab. 50).
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Wartość opałowa Max
[GJ/t]

Wilgotność (Wtr) Max [%]

Średnica Ø Min. [mm]

Średnica Ø Max [mm]

Długość zalecana [mm]

Długość Max [mm]

Rozkrusz <3,15 mm Max
[%]

Gęstość nasypowa Min.
[kg/m3]

Gęstość nasypowa Max
[kg/m3]

Zawartość pyłu drzewnego
[Max w-%*]

Zawartość elementów nieorganicznych - Max [%*]

Zawartość popiołu (Ar%)
Max [%]

Rodzaj
peletu

Wartość opałowa Min
[GJ/t]

Tabela 50. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie różnych cech
jakościowych dla peletów

14

-

15

1

10

-

-

-

-

-

5

2

5

Drzewne
16,7

Makuch

Otręby

Łuski ze
słonecznika

Słoma
rzepakowa

Słoma
zbożowa

Wytłoki
z oliwek

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

15,2

-

8

-

10

-

-

-

-

-

-

-

9

11,9

-

10

-

10

-

-

-

-

-

-

-

12

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

5

2

10

14,2

-

13

-

10

-

-

-

-

-

-

6

15,2

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

5

2

10

16,4

-

10

-

10

-

-

-

-

-

-

3

16,5

-

15

6

10

2040

50

-

500

700

-

-

7

13,5

19

17

-

-

-

-

5

-

-

-

-

4

16,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

5

2

10

14,8

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

12

17

15

-

-

-

-

5

-

-

-

-

8,5

15,7

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

14,5

-

15

-

12

3,1550

50

5

550

-

-

-

10

9

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

17,4

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

5

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Wytłoki
owocowe
18,8
12
(susz czarnej
porzeczki)
Wytłoki
owocowe
18,6
7
(susz truskawek)
Pestki
19,8
8
bawełny
*w-% - procentowy udział masowy

Źródło: opracowanie własne.
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Parametry jakościowe dla biomasy obejmują także wymagania dotyczące składu chemicznego. Poszczególne krajowe zakłady energetyczne i ciepłownie definiują graniczne zawartości pierwiastków, głównie dla: siarki, chloru, azotu, węgla pierwiastkowego, pierwiastków alkalicznych (sodu i potasu), rtęci (Tab. 51). W niektórych specyfikacjach technicznych
dla biomasy, wartości maksymalnej zawartości badanych pierwiastków definiowane są jako
poziomy niemożliwe do przekroczenia tzw. „typowego górnego zakresu”, który podany jest
dla danego rodzaju biomasy w normie PN-EN 14961 lub PN-EN ISO 17225. Zgodnie z tą
wytyczną dopuszcza się np.: 120% przekroczenia typowego górnego zakresu.
Tabela 51. Wymagania krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni w zakresie zawartości pierwiastków
dla różnych rodzajów biomasy

Rodzaj biomasy

Zrębka drzewna
Zrębki
z wierzby energetycznej
Trociny
Pelety drzewne
Pelety ze słomy
rzepakowej
Pelety ze słomy
zbożowej
Pelety z otrąb
Pelety z makuchu

Zawartość pierwiastków [w-%*]
Węgiel pierRtęć (Hg)
Azot (N)
wiastkowy (C)
[Max
[Max %]
[Min %]
mg/MJ]

Siarka (S)
[Max %]

Chlor (Cl)
[Max %]

0,01
0,01
0,15
0,10
0,06
0,15
0,02
0,15
0,03
0,3
0,7
0,19
0,20
0,18
0,19
1,3
0,22
0,1
0,13

0,01
0
0,05
0,07
0,03
0,05
0,01
0,05
0,11
0,14
1,1
0,11
1,0
0,08
0,08
0,13
0,22
0,09
0,08

0,3
1,0
0,61

Pelety z łuski
słonecznika
Pelety z wytłoki
0,1
z oliwek
Pelety z wytłoki owocowej (susz czarnej po0,14
rzeczki)
Pelety z wytłoki owoco0,16
wej (susz truskawki)
Pelety z pestki bawełny
0,22
Wytłoki z oliwek
0,2
PKS
0,1
(Palm Kernel Shell)
*w-% - procentowy udział masowy

Sód (Na2O)
i potas (K2O)
[Max %]

0,11
1,6
1,5
2,5
0,9
0,62

23
37
39
52
39
41
38
29
43
-

0,15
-

10
10
10
-

0,22

-

43

-

-

0,02

-

43

-

-

0,13

-

44

-

0,04
0,2

-

46

-

0,05
Źródło: opracowanie własne.

W zakresie wymagań jakościowych zakładów energetycznych i ciepłowni kategorycznie
zabronione jest występowanie w biomasie ciał obcych, w tym: gruzu, betonów, elementów
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zbrojenia, a także śmieci (pochodzących z gospodarki odpadowej) i zanieczyszczeń substancjami chemicznymi.
Wymagania dla paliw biomasowych do krajowych zakładów energetycznych i ciepłowni
mogą również dotyczyć bezpieczeństwa pożarowego. Stosowane wymagania w tym zakresie dotyczą :
•

temperatury dostarczanej biomasy: max 55ºC,

•

minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyły TCL > 390°C,

•

minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu T5mm > 250°C,

•

temperatury samozapalenia nagromadzeń pyłu TSI > 124°C,

•

minimalnej energii zapłonu obłoku pyłu MIE >3 mJ.
Zapisy zawarte w wymaganiach zakładowych dotyczące także spełnienia wymagań

prawnych obejmują, w tym spełnienia przez biomasę kryterium: definicji biomasy, biodegradowalności, biomasy pochodzenia rolniczego oraz drewna energetycznego, braku zanieczyszczeń, w tym związków chlorowcoorganicznych i metali ciężkich, a także substancji nie
występujących naturalnie w biomasie oraz zwiększających jej wartość opałową (Olsztyńska,
2016, s. 12-13).
Odniesienia jakościowe zawarte w wymaganiach dla biomasy, ustanowionych przez krajowe zakłady energetyczne i ciepłownie, mają w większości przypadków wspólne odwołanie do parametrów zdefiniowanych w normach, w tym w: PN-EN 14961 oraz PN-EN ISO
17225 (Olsztyńska, 2016, s. 10-11; Tarnawska, 2016, s. 14). Normy te są specyfikacjami
technicznymi dla poszczególnych rodzajów paliw biomasowych. W przypadku, gdy warunki kontraktowe nie zawierają wymagań jakościowych, wówczas podstawą do oceny biomasy są powyższe normy, które odnoszą się do danego rodzaju biopaliwa stałego i stanowią
podstawę systemu utrzymania jakości w elektrowni i ciepłowni (Tab. 52) (Tarnawska, 2016,
s. 14).
Tabela 52. Specyfikacje techniczne dla poszczególnych paliw biomasowych
Rodzaj biopaliwa stałego

System Utrzymania Jakości

Pelety drzewne

PN-EN 15234-2

Brykiety drzewne

PN-EN 15234-3

Zrębki drzewne

PN-EN 15234-4

Pelety niedrzewne

PN-EN 15234-6

Specyfikacja techniczna paliwa
PN-EN 14961-2
PN-EN ISO 17225-2
PN-EN 14961-3
PN-EN ISO 17225-3
PN-EN 14961-4
PN-EN ISO 17225-4
PN-EN 14961-6
PN-EN ISO 17225-6

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Tarnawska, 2016).
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Kontrolowanie jakości paliw biomasowych, badanie ich parametrów, a także monitorowanie procesów ich przetwarzania są konieczne do uzyskania optymalnych rozwiązań
i efektywnego nimi zarzadzania w jednostce wytwórczej (Mirowski i in., 2018, s. 29). Dlatego niektóre z zakładów energetycznych decydują się na wdrożenie System Kontroli Jakości Paliw, który składa się z (Tarnawska, 2016, s. 14):
• Systemu Utrzymania Jakości (UJ) u wytwórcy paliw biomasowych,
• kontroli dostaw „na bramie” u odbiorcy paliw biomasowych.
Taki dwuetapowy system monitorowania biopaliw pozwala skutecznie zabezpieczyć interes
wszystkich stron kontraktu (tj.: wytwórcy, dostawcy, producenta energii i/lub ciepła)
(Tarnawska, 2016, s. 14).
System Utrzymania Jakości (UJ) realizowany jest zarówno u dostawcy, jak i u odbiorcy
biomasy. W miejscu wytwarzania, biomasa poddawana jest ocenie organoleptycznej oraz
prostym testom fizycznym. Biomasa nie spełniająca wymagań jakościowych jest eliminowana z dostaw, dzięki czemu odbiorca nie ponosi kosztów związanych z obsługą reklamacji.
System UJ wymaga wdrożenia i przestrzegania odpowiednich procedur postępowania z materiałem niezgodnym. Ma on zastosowanie zarówno w miejscach wytwarzania biomasy, jak
i centrach logistycznych zajmujących się operacjami przeładunkowo–logistycznymi biomasy (Tarnawska, 2016, s. 14).
Parametry badane w ramach UJ u dostawcy biomasy obejmują: organoleptyczne potwierdzenie braku zanieczyszczeń, zapach biomasy, wilgotności i granulację (wielkości cząstek). W tym celu stosowane są przez inspektorów: tablice odniesienia (zdjęcia z prawidłowym i nieprawidłowym wyglądem biomasy), sztyce magnetyczne do wykrywania opiłków
metali, bagnetowe mierniki temperatury i wilgotności (Tarnawska, 2016, s. 14). W ramach
UJ, okresowo pobierane są u dostawcy próbki biomasy do badań w akredytowanym laboratorium. Badania te obejmują podstawowe parametry, w tym: wartość opałową (kaloryczność), wilgotność, zawartość popiołu i siarki (Tarnawska, 2016, s. 14; Musik, 2017, s. 40).
Kontrola jakości u odbiorcy biomasy (tzw. „na bramie”) obejmuje na wstępnym etapie
organoleptyczną ocenę (wygląd, zamach) oraz pomiar ilościowy, a także inspekcyjny pobór
próbek do badań laboratoryjnych. Przygotowane próbki, w dalszej kolejności, są badane pod
kątem standardowych parametrów (Tarnawska, 2016a, s. 38; Tarnawska, 2016, s. 14; Musik,
2017, s. 40).
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5.4. Standaryzacja wymagań i badań jakościowych biomasy
W związku z powszechnym w Unii Europejskiej stosowaniem paliw biomasowych na
cele energetyczne i rozwojem globalnego handlu biomasą, koniecznym było ustandaryzowanie wymagań jakościowych dla poszczególnych rodzajów biomasy i stworzenie europejskich norm tzw. europejskich warunków technicznych. Normy europejskie są narzędziem
służącym wsparciu polityki i prawa ustanawianego w Unii Europejskiej, ponieważ mogą
wspomagać biznes w spełnianiu wymagań ustanowionych w procesie legislacyjnym Unii
Europejskiej (VTT, NEN, 2011, s. 9).
Obecnie prace nad standaryzacją wymagań jakościowych dla biomasy prowadzone są
przez Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN/TC 335 Solid Biofuels (Biopaliwa stałe)
oraz CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications (Zrównoważona
produkcja biomasy do zastosowań energetycznych). Zadaniem Komitetu, wynikającym
z dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, jest prowadzenie prac normalizacyjnych w zakresie biopaliw stałych pochodzących z: produktów z rolnictwa i leśnictwa,
odpadów roślinnych z rolnictwa i leśnictwa, odpadów roślinnych z przemysłu spożywczego,
odpadów z roślin włóknistych pochodzących z produkcji masy celulozowej i papieru, odpadów korkowych (Olsztyńska, Musik, 2017, s. 22-24; Loo, Koppejan, 2008, s. 49; Frączek
i in., 2011, s. 165). Opracowywane normy zawierają wytyczne w zakresie (VTT, NEN, 2011,
s. 9):
• terminologii, definicji i określeń (CEN/TC 335/WG 1),
• wymagań technicznych i klas, a także zapewnienia jakości paliwa (CEN/TC 335/WG 2),
• pobierania i przygotowywania próbek (CEN/TC 335/WG 3),
• metod badań fizycznych i mechanicznych (CEN/TC 335/WG 4),
• metod badań chemicznych (CEN/TC 335/WG 5).
Celem CEN/TC 383 jest tworzenie norm dla biomasy zawierających kryteria zrównoważonego rozwoju dla biomasy, które zostały ustanowione w europejskich regulacjach
prawnych (np.: dyrektywa dot. OZE) i odnoszą się do poszczególnych rodzajów biomasy,
to jest: biopaliw (wykorzystywanych w sektorze transportu) i biopłynów (dla innych celów
energetycznych), biomasy stałej i biogazu. Normy te zawierają wytyczne w zakresie (VTT,
NEN, 2011, s. 10):
• terminologii (CEN/TC 383/WG 1),
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• metod obliczania bilansu emisji gazów cieplarnianych przy użyciu podejścia opartego na
cyklu życia (CEN/TC 383/WG 2),
• bioróżnorodności i aspektów środowiskowych związanych z ochroną przyrody (CEN/TC
383/WG 3),
• oceny zgodności, w tym kontroli pochodzenia produktu i bilansu masowego (CEN/TC
383/WG 5).
Normy dotyczące biopaliw stałych są opracowywane dla biomasy również w obszarze
rynku światowy. W tym zakresie działają: Komitet ISO/TC 238 Solid biofuels (Biopaliwa
stałe) (odpowiednik CEN/TC 335) oraz Komitetu Projektowego ISO/PC 248 - Sustainability
criteria for bioenergy (odpowiednik CEN/TC 383). Celem ich jest opracowanie norm o zasięgu światowym (VTT, NEN, 2011, s. 11).
Standaryzacją objęte są następujące rodzaje paliw biomasowych: produkty z rolnictwa
i leśnictwa, odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa, odpady roślinne z przemysłu, odpady
drzewne, opadowe włókno celulozowe z produkcji papieru, odpady korka (Loo, Koppejan,
2008, s. 49).
Należy podkreślić, że stosowanie norm w obrocie biomasą jest zawsze dobrowolne
(Olsztyńska, Musik, 2017, s. 22-24; VTT, NEN, 2011, s. 6). Normy są jednak niejednokrotnie punktem odniesienia w przypadku tworzenia wymagań zakładowych, dostosowanych do
własnych potrzeb w obszarze technologii i prowadzonych procesów, a także rozstrzygania
sporów z dostawcami (Tarnawska, 2016, s. 14). Są one również odnośnikiem dla specyfikacji technicznej firm zajmujących się usługami przyjmowania, składowania i podawania biomasy, a także umów na dostarczanie biomasy do zakładów zajmujących się produkcją ciepła
i energii (Gostomczyk, 2012, s. 943-944).
Normy międzynarodowe, wprowadzone w celu uzyskania odpowiedniego efektu prośrodowiskowego, zawierają wytyczne dotyczące: parametrów jakościowych paliw biomasowych, sposobu pobierania i przygotowania próbek, metod badawczych parametrów jakościowych biomasy, wymagań dla poszczególnych rodzajów biopaliw stałych i płynnych,
wymagań dla produktów z przetworzenia biomasy. Parametry jakościowe podzielone są na
właściwości normatywne i informacyjne (Frączek i in., 2011, s. 167).
Obowiązujący w Polsce katalog norm w zakresie biomasy obejmuje: normy krajowe,
serie norm europejskich, serie norm ogólnoświatowych. Normy te określają wymagania
jakościowe dla poszczególnych rodzajów paliw biomasowych (Tab. 53), metody badawcze
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określające poszczególne ich właściwości (Tab. 54), a także wymagania jakościowe dla produktów powstających z przetwarzania biomasy (Tab. 55).
Tabela 53. Normy określające wymagania dla paliw biomasowych
Nazwa normy

Zakres normy

PN-EN ISO 16559

Biopaliwa stałe. Terminologia, definicje i określenia

PN-EN 15234-1

Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa - Część 1: Wymagania ogólne
Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa - Część 2: Pelety drzewne do
użytku nieprzemysłowego
Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa - Część 3: Brykiety drzewne do
użytku nieprzemysłowego
Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa - Część 4: Zrębki drzewne do
użytku nieprzemysłowego
Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa - Część 5: Drewno opałowe do
użytku nieprzemysłowego
Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa - Część 6: Pelety niedrzewne do
użytku nieprzemysłowego

PN-EN 15234-2
PN-EN 15234-3
PN-EN 15234-4
PN-EN 15234-5
PN-EN 15234-6
PN-EN ISO 17225-1
PN-EN ISO 17225-2
PN-EN ISO 17225-3
PN-EN ISO 17225-4
PN-EN ISO 17225-5
PN-EN ISO 17225-6
PN-EN ISO 17225-7

Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy - Część 1: Wymagania ogólne
Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy -Część 2: Klasy peletów drzewnych
Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy - Część 3: Klasy brykietów drzewnych
Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy - Część 4: Klasy zrębków drzewnych
Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy - Część 5: Klasy drewna kominkowego
Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy - Część 6: Klasy peletów niedrzewnych
Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy - Część 7: Klasy brykietów niedrzewnych
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 54. Normy określające wymagania dla badań paliw biomasowych
Nazwa normy

Zakres normy

PN-EN ISO 18135

Biopaliwa stałe. Pobieranie próbek

PN-EN ISO 14780

Biopaliwa stałe. Przygotowanie próbek

PN-EN ISO 18125

Biopaliwa stałe. Oznaczanie wartości opałowej

PN-EN ISO 17828

Biopaliwa stałe. Określanie gęstości nasypowej

PN-EN ISO 18123

Biopaliwa stałe. Oznaczanie zawartości części lotnych

PN-EN ISO 18122

Biopaliwa stałe. Oznaczanie zawartości popiołu
Biopaliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci - Metoda suszarkowa. Część
1: Wilgoć całkowita - Metoda referencyjna
Biopaliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci -Metoda suszarkowa. Część
2: Wilgoć całkowita - Metoda uproszczona
Biopaliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci - Metoda suszarkowa. Część
3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej
Biopaliwa stałe. Oznaczanie składu ziarnowego paliw niesprasowanych Część 1: Metoda przesiewania oscylacyjnego przy użyciu sit o wymiarach
oczka 3,15 mm lub większych

PN-EN ISO 18134-1
PN-EN ISO 18134-2
PN-EN ISO 18134-3
PN-EN ISO 17827-1
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PN-EN ISO 17829

Biopaliwa stałe. Oznaczanie składu ziarnowego paliw niesprasowanych Część 2: Metoda przesiewania wibracyjnego przy użyciu sit o wymiarach
oczka 3,15 mm lub poniżej
Biopaliwa stałe. Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej peletów i brykietów
- Część 1: Pelety
Biopaliwa stałe. Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej peletów i brykietów
- Część 2: Brykiety
Biopaliwa stałe - Określanie długości i średnicy peletów

PN-EN ISO 16948

Biopaliwa stałe. Oznaczanie całkowitej zawartości węgla, wodoru i azotu

PN-EN ISO 16994

Biopaliwa stałe. Oznaczanie całkowitej zawartości siarki i chloru

PN-EN ISO 17827-2
PN-EN ISO 17831-1
PN-EN ISO 17831-2

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 55. Normy określające wymagania dla badań i jakości produktów z paliw biomasowych
Nazwa normy
PN-EN 16723-1
PN-EN 16723-2
PN-EN 16900
PN-EN 14214

PN-EN 16934

PN-EN 15376
PN-EN 15489
PN-Z-15011-1
PN-Z-15011-2
PN-Z-15011-3

Zakres normy
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do
sieci gazu ziemnego - Część 1: Wymagania dotyczące biometanu zatłaczanego
do sieci gazu ziemnego
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do
sieci gazu ziemnego - Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów
Biooleje z procesu szybkiej pirolizy do przemysłowych kotłów grzewczych Wymagania i metody badań
Ciekłe przetwory naftowe - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla)
i zastosowań grzewczych - Wymagania i metody badań
Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów
i tłuszczów (Oznaczanie glukozydów steroli w estrach metylowych kwasów
tłuszczowych (FAME) - Metoda GC-MS ze wstępnym oczyszczaniem techniką SPE
Paliwa do pojazdów samochodowych - Etanol jako komponent benzyny silnikowej - Wymagania i metody badań
Etanol jako komponent benzyny silnikowej - Oznaczanie zawartości wody Miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera
Kompost z odpadów komunalnych - Pobieranie próbek
Kompost z odpadów komunalnych - Oznaczanie zawartości cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki
Kompost z odpadów komunalnych - Oznaczanie: pH, zawartości substancji
organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu
Źródło: opracowanie własne.

Normy ustanowione w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy, zawierają
wytyczne regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie w Unii Europejskiej. Dotyczy
to grupy norm PN-EN 16214, w tym:
• PN-EN 16214-1 - Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii - Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory - Część 1: Terminologia,
• PN-EN 16214-3 – Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do
produkcji energii - Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory - Część 3: Bioróżnorodność
i aspekty środowiskowe w odniesieniu do aspektów ochrony środowiska naturalnego,
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• PN-EN 16214-4 - Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii - Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory - Część 4: Metody obliczeniowe bilansu emisji gazów cieplarnianych za pomocą analizy cyklu życia.
Ze względu na skalę globalnego obrotu biomasą stałą, koniecznym było ustanowienie
systemów certyfikacji dla biopaliw stałych, w celu nadzoru i potwierdzenia standardów ich
jakości u producentów, pośrednika i w punktach handlu. Podstawą opracowania tych systemów (krajowych i międzynarodowych) były normy określające parametry jakościowe dla
konkretnego rodzaju biopaliw (Tab. 56) (Olsztyńska, 2016a, s. 20-22; Olsztyńska, Musik,
2017, s. 22-24).
Tabela 56. Parametry jakości dla peletów drzewnych w poszczególnych systemach certyfikacji
Międzynarodowe systemy jakości

Jednostka
miary

Krajowe systemy jakości
ÖNOR
MM 7135

Średnica

mm

4<d<6

4<d<6

4<d<6

6±1; 8±1

6±1; 8±1

Długość

mm

5xD

<50

4xD

3,15<L<40

3,15<L<40

kg/m3

>1,12

1,0<g<1,4

≥600

≥600

≥600

Popiół

%

<0,5

<1,50

≤0,7

≤0,7

<0,5

Wilgotność

%

<10

<12

<10

≤10

≤10

MJ/kg

>18

17,5

≥16,9

16,5≤Q≤19

16,5≤Q≤19

Cecha
jakości

Gęstość
nasypowa

Wartość
opałowa

DIN
51731

SS
18 71 20

ENplus
(A1)

DINplus

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Olsztyńska, 2016a).

Międzynarodowe systemy certyfikacji peletów drzewnych ENplus i DINplus zawierają powołania na wymagania jakościowe norm: EN 14691-2, EN ISO 17225-2 i EN 15234-2
(Olsztyńska, 2016a, s. 22; Olsztyńska, Musik, 2017, s. 22-24).
Ustanowione i stosowane standardy jakości zapewniają (Frączek i in., 2011, s. 164):
•

jednakową jakość paliwa, urządzeń grzewczych, transportu i składowania,

•

zgodność prawną i bezpieczeństwo dla wszystkich zainteresowanych uczestników
rynku, poprzez określenie ich odpowiedzialności i obowiązków,

•

harmonizację poszczególnych ogniw w całym łańcuchu dostaw poprzez określenie
wskaźników jakości i dopuszczalnych wartości,

•

jednoznaczność informacji dla odbiorców o charakterystycznych właściwościach produktu, gwarantujących zadowolenie klienta i przyczyniających się do rozpowszechniania paliw z biomasy.
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Rozważania teoretyczne i badania praktyki gospodarczej zawarte w rozdziale piątym
miały na celu przeprowadzenie procedury weryfikacji dla hipotezy H2, H3 i H4. W tym
zakresie zostały zrealizowane zadania badawcze wynikające z celów szczegółowych dotyczących analizy wymagań jakościowych dla biomasy, w tym ich standaryzacja oraz analizy
i oceny efektywności procesów przetwarzana biomasy.
Dokonując analizy danych zawartych w rozdziale piątym w zakresie parametrów jakościowych dla poszczególnych rodzajów biomasy, w tym ich standaryzacji w obszarze wymagań normatywnych, a także zakładowych warunków i wymagań technicznych opracowanych przez poszczególne instalacje końcowe, a także założeń hipotezy H2, H3 i H4 (opisanych w podrozdziale 1.3) można wyciągnąć następujące wnioski:
•

badania literaturowe oraz przeprowadzone obserwacje i badania własne wskazują na
zróżnicowanie pod względem jakościowym poszczególnych rodzajów biomasy, które
determinują o wyborze technologii konwersji i przebiegu tych procesów,

•

badania literaturowe oraz przeprowadzone obserwacje i badania własne wskazują na
prowadzoną standaryzację wymagań jakościowych dla poszczególnych rodzajów biomasy w obszarze europejskim i światowym,

•

badania literaturowe oraz przeprowadzone obserwacje i badania własne wskazują na
prowadzoną standaryzację wymagań jakościowych dla produktu finalnego,

•

badania literaturowe oraz przeprowadzone obserwacje i badania własne wskazują na indywidualizację wymagań jakościowych dla konkretnych rodzajów biomasy przez poszczególne instalacje końcowe,

•

badania literaturowe oraz przeprowadzone obserwacje i badania własne wskazują na
fakt, że stosowanie przez poszczególne instalacje końcowe ustandaryzowanych lub zindywidualizowanych wymagań jakościowych dla biomasy wynika z rodzaju stosowanej
technologii konwersji oraz stosowanych technik w zakresie procesów logistycznych,
w tym pozyskania, transportu i magazynowania biomasy w instalacji końcowej,

•

badania literaturowe oraz przeprowadzone obserwacje i badania własne wskazują na
fakt, że stosowanie przez poszczególne instalacje końcowe ustandaryzowanych lub zindywidualizowanych wymagań jakościowych dla biomasy wpływa na efektywność i skuteczność poszczególnych procesów logistycznych i proces konwersji, a tym samym na
efektywność i skuteczność całego procesu przekształcania biomasy,
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•

badania literaturowe oraz przeprowadzone obserwacje i badania własne wskazują na
fakt, że stosowanie przez instalacje końcowe ustandaryzowanych lub zindywidualizowanych wymagań jakościowych dla poszczególnych rodzajów biomasy pozwala na uzyskanie produktu finalnego o wymaganych parametrach jakościowych.

Przedstawione wnioski oparte na badaniach naukowych, zarówno literaturowych jaki i związanych z obserwacją praktyki gospodarczej, weryfikują pozytywnie hipotezę H2, H3
i H4. Wynika z tego fakt, że w modelu zarządzania biomasą aspekt jakości biomasy determinuje wybór technologii konwersji, a także dobór technik stosowanych w zakresie poszczególnych procesów logistycznych. Stosowanie ustandaryzowanych lub zindywidualizowanych wymagań w zakresie jakości biomasy determinuje jakość produktu finalnego, a także
wpływa na efektywność i skuteczność poszczególnych procesów, co w efekcie końcowym
decyduje o efektywności i skuteczności całego procesu przekształcania biomasy. Wnioski te
wskazują na częściowe osiągnięcie celu głównego pracy, w zakresie określenia kryteriów
determinujących kształtowanie systemu zarządzania biomasą w krajowych instalacjach końcowych.
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6. MODEL ZARZĄDZANIA BIOMASĄ I JEGO WALIDACJA
Celem tworzenia wszelkich modeli jest dążenie do zrozumienia rzeczywistości, a także
do uzyskania pomocy w uporaniu się z jej niezwykłą złożonością (Grudzewski,
Wilimowska, 2017, s. 15). Wobec tego, modelowanie jest próbą przedstawienia jakiegoś
zjawiska lub właściwości, którą staramy się zrozumieć lub zbadać w kategoriach innych
zjawisk lub właściwości, które już rozumiemy (Tarnowski, Bartkiewicz, 2003, s. 21).
Przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość i rodzaj produkcji, nie osiągnie trwałego
sukcesu na rynku, jeśli w sposób systematyczny nie będzie doskonalić procesów całej organizacji, w tym szczególnie procesów podstawowych tj. produkcyjnych we wszystkich aspektach jej działalności (Frąś, i in., 2017, s. 187). Wynika z tego potrzeba modelowania wzorców, zarówno poszczególnych procesów, produktów, ich jakości, jak i usług świadczonych
klientom (Frąś i in., 2015, s. 844). Doskonaleniu procesów produkcyjnych służy model instrumentów doskonalenia procesów, natomiast spełnieniu wymagań klienta służy model odpowiadający standardom jakościowym danego produktu lub usługi (Frąś, i in., 2017, s. 187;
Frąś i in., 2015, s. 844).
6.1. Założenia modelu
Na podstawie rozważań przedstawionych w tej pracy przez Autorkę, teoretycznych oraz
empirycznych, został opracowany kompleksowy model zarządzania biomasą w procesach
konwersji (Rys. 101). Model łączy aspekty operacyjne i ekonomiczne procesów zarządzania
w tym obszarze. Zasadniczymi elementami modelu zarzadzania biomasą jest ocena zgodności wybranej technologii konwersji biomasy na cele energetyczne z doborem rodzaju substratów, wymaganiami prawnymi obowiązującymi w tym obszarze, spełnieniem kryteriów
jakościowych biomasy i produktu finalnego, spełnieniem kryteriów w zakresie oddziaływania instalacji na środowisko, a także efektywności i skuteczności całego procesu konwersji.
Przedstawiony model zarządzania biomasą należy traktować jako całościowe podsumowanie wszystkich analiz empirycznych, badawczych i teoretycznych zawartych przez Autorkę w niniejszej pracy.
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Start
Rozdział 3.1,
3.2, 3.3

Gromadzenie danych
wejściowych do modelu
zarzadzania biomasą

Rozdział 4.1, 4.2

Wybór technologii konwersji biomasy

Rozdział 5.3

Określenie rodzaju biomasy oraz wymagań
jakościowych na potrzeby technologii i produktu
końcowego

Rozdział 4.3

Źródła pochodzenia
biomasy zgodnie
z regulacjami prawnymi

Wybór modelu realizacji dostaw
i magazynowania

Lista dostawców
Wykaz magazynów

Nie
Weryfikacja jakości
biomasy
i dostawców

Czy dostarczana biomasa spełnia
wymagania procesu konwersji?

Tak

Ocena jakości produktu finalnego
Tak

Nie
Stosowanie procesów
doczyszczania
i uszlachetniania
lub weryfikacja jakości
i źródeł pochodzenia
biomasy

Rozdziały: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3

Czy produkt finalny spełnia
wymagania jakościowe i prawne?

Rozdział 4.4

Ocena oddziaływania instalacji na środowisko
Tak

Nie
Stosowanie instalacji
redukujących negatywne
oddziaływaniem na
środowisko lub
weryfikacja jakości
i pochodzenia biomasy

Czy instalacja spełnia wymagania
w zakresie oddziaływania na
środowisko?

Rozdziały: 4.1, 4.2

Ocena efektywności procesu konwersji

Tak

Nie
Czy proces konwersji biomasy
w energię jest efektywny?

Stop

Rys. 101. Model zarządzania biomasą na cele energetyczne
Źródło: opracowanie własne.

Analiza modelu zrządzania biomasą wskazuje na fakt, że warunkiem spełnienia poszczególnych kryteriów oceny jest właściwy dobór rodzaju i cech jakościowych biomasy.
Wpływają one zarówno na przebieg procesów konwersji, jak i jakość produktu finalnego,
mają również wpływ na oddziaływanie instalacji na środowisko i efektywność całego procesu przetwarzania.
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6.2. Prezentacja modelu zarządzania biomasą w aspekcie produktu finalnego
Jednym z kryteriów oceny efektywności procesu konwersji biomasy w energię jest jakość produktu finalnego. Model zarządzania biomasą w aspekcie tego kryterium koncentruje
się na spełnieniu przez produkt finalny wymagań klienta (Rys.102).
Start
Gromadzenie danych wejściowych do
modelu zarzadzania biomasą
w aspekcie produktu finalnego

Rozdział 3.1, 3.2,
3.3

Wymagania produktu finalnego – wymagania klienta
Wymagania jakościowe
produktu finalnego

Rozdział 5.1

Wymagania prawne
produktu finalnego

Rozdział 4.1 i 4.2

Wybór i dostosowanie technologii konwersji biomasy

Rozdział 5.2, 5.3

Określenie standardów jakości biomasy

Weryfikacja
rodzaju, źródeł
pozyskania biomasy
oraz dostawców

Rozdział 3.2, 3.3, 5.1

Wybór rodzaju i źródeł pochodzenia biomasy

Rozdział 3.1

Wybór modelu realizacji dostaw i magazynowania
biomasy

Rozdział 4.3

Nie

Tak
Czy dostarczona biomasa spełnia
wymagania prawne i jakościowe?

Ocena produktu finalnego

Czy ocena produktu finalnego
dotyczy wymagań prawnych?

Nie

Tak

Jakość produktu
finalnego

Wymagania prawne

Czy produkt finalny spełnia
wymagania jakościowe i prawne?

Weryfikacja źródeł
zanieczyszczeń oraz
zastosowanie
odpowiednich procesów
doczyszczania
i uszlachetniania produktu
Weryfikacja wymagań
klienta i źródeł niespełnienia
ich. Zastosowanie
odpowiednich procesów
uszlachetnienia produktu.

Tak

Nie

Dostarczenie produktu finalnego do klienta

Nie
Czy produkt finalny spełnia
wymagania klienta?

Tak

Stop

Rys. 102. Model zarządzania biomasą w aspekcie produktu finalnego
Źródło: opracowanie własne.
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Opracowany przez Autorkę model zarządzania biomasą w aspekcie produktu finalnego
wskazuje na istotną zależność tego kryterium od rodzaju biomasy i spełnienia wymagań
prawnych. Wskazują na to również analizy empiryczne, badawcze i teoretyczne zaprezentowane przez Autorkę w tej pracy.
6.3. Walidacja modelu zarządzania biomasą
Walidacja ma na celu potwierdzenie przydatności zaprojektowanego modelu zarzadzania biomasą, który został opracowany przez Autorkę w ramach niniejszej pracy. Walidacja
modelu jest procesem zapewniającym sprawdzenie zarówno poprawności, jak i jakości danych wejściowych oraz zgodności działania modelu z przyjętymi kryteriami w warunkach
realnych. W ramach walidacji zostały uwzględnione wszystkie możliwe czynniki, które
mają wpływ na ostateczny kształt modelu, w tym błędów logicznych i projektowych.
W ramach oceny funkcjonalności opracowanego modelu wykorzystano następujące metody:
• analiza zgodności założeń,
• analiza wymagań funkcjonalnych,
• ocena ekspercka.
Przebieg walidacji przedstawia poniższy algorytm (Rys. 103):
Start
Wybór metod walidacji modelu
zarządzania biomasą

v

Wyniki:
- Analizy zgodności
założeń
- Analizy wymagań
funkcjonalnych
- Oceny eksperckiej

Analiza zgodności
założeń

Analiza wymagań
funkcjonalnych

Ocena ekspercka

Analiza wyników i wniosków z badań walidacyjnych.

Stop

Rys. 103. Algorytm walidacji modelu zarządzania biomasą
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jąderko, Białecka, 2016).
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Analiza zgodności założeń modelu zarządzania biomasą
W zakresie stosowania tej metody uzyskuje się potwierdzenie, to jest zgodność opracowanego modelu z jego założeniami, które odpowiadają celom badawczym tej pracy.
Wyniki przeprowadzonej analizy zostały przedstawione w postaci tabeli (Tab. 57).
Tabela 57. Analiza zgodności założeń modelu zarządzania biomasą
Lp.

Opis założeń modelu zarządzania biomasą

Zrealizowane działania

Zgodność
modelu z założeniami

1.

Zgromadzenie danych i informacji na temat rodzajów i dostępności biomasy w kraju.

Zasoby biomasy (naturalne i z gospodarki odpadowej) zostały przedstawione i scharakteryzowane pod
względem rodzaju biomasy i jej dostępności
w chwili obecnej i w przyszłości (podrozdział 3.1)

TAK

2.

Identyfikacja rodzajów i wymagań procesów konwersji
biomasy, w tym w zakresie
cech jakościowych biomasy.

Cechy jakościowe biomasy oraz status odpadu decydują o zastosowaniu danego procesu konwersji
w energię (podrozdziały 4.1, 4.2).

TAK

3.

Charakterystyka paliw biomasowych i określenie ich cech
jakościowych.

4.

Standaryzacja jakości biomasy w aspekcie wymagań
technologicznych procesu
konwersji i instalacji.

5.

Identyfikacja procesów logistycznych.

6.

Identyfikacja wymagań produktu finalnego.

7.

Identyfikacja oddziaływań
procesu konwersji na środowisko.

8.

Ocena efektywności procesu
konwersji.

Cechy jakościowe paliw biomasowych wynikają
z rodzaju i pochodzenia substratów roślinnych, a na
ich cechy jakości ma wpływ także sposób ich pozyskania, transportu i magazynowania (rozdział 5).
W zależności od rodzaju przyjętej technologii oraz
wymagań technicznych instalacji służącej do przetwarzania biomasy zakład produkcyjny określa parametry jakościowe dla dostarczanej biomasy i komunikuje je dostawcom (rozdział 5).
W zakresie realizacji procesu konwersji biomasy zachodzi szereg procesów logistycznych, które dotyczą zakupu i dostarczenia biomasy, magazynowania
oraz uszlachetniania biomasy (podrozdział 4.3)
Wymagania dotyczące produktu finalnego obejmują
spełnienie wytycznych regulacji prawnych, jak i jakościowych (rozdział 5).
Przetwarzanie biomasy wiąże się z konkretnymi
aspektami środowiskowymi, które dotyczą poszczególnych etapów i produktów tej konwersji (podrozdział 4.4).
Rodzaj zastosowanej technologii przetwarzania biomasy oraz ocena poszczególnych procesów logistycznych wpływają na całościową ocenę procesu
konwersji biomasy (podrozdziały 4.1, 4.2, 4.3).

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Źródło: opracowanie własne.

Ocena realizacji zadań wynikających z założeń pracy badawczej i modelu zarządzania biomasą wskazuje na spełnienie wszystkich wyszczególnionych założeń.
Analiza wymagań funkcjonalnych modelu zarządzania biomasą
Krytyczna analiza wymagań funkcjonalnych pozwala na ustalenie stopnia spełnienia
wymagań wynikających z opracowanego dla modelu zarządzania biomasą diagramu przypadków użyć, to jest oceny funkcjonalności systemu wraz z jego otoczeniem (Tab. 58).
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Tabela 58. Analiza wymagań funkcjonalnych modelu zarządzania biomasą
Lp.
Przypadek użyć
Funkcje obliczeniowe
1. Określenie optymalnej lokalizacji
2.

Analiza technologiczna

3.

Określenie bazy surowcowej

Określenie procesów logistycznych dostaw i magazynowania
biomasy
Funkcje zarządcze
5. Zarządzanie strukturą modelu
4.

6.

Zarządzanie zmiennymi modelu

Zarządzanie danymi o rodzaju
i jakości biomasy
8. Zarządzanie mapami tematycznymi
Funkcje reprezentacji danych
9. Przegląd wskaźników i wariantów
7.

Funkcje wprowadzania danych
10. Ustalenie kryteriów
11.

Definiowanie wskaźników

12.

Przypisanie wag kryteriom

13.

Wprowadzenie danych o technologii konwersji
Wprowadzanie danych o lokalizacji i infrastrukturze instalacji

14.
15.

Wprowadzenie danych o biomasie

16.

Wprowadzanie danych o wymaganiach dla produktu finalnego

17.

Warianty technologiczne

Funkcje doradcze
18. Ocena wariantów
19. Wybór wariantów

Rodzaj podjętych działań
Z uwzględnieniem bazy surowcowej biomasy.
Przeprowadzona dla różnych technologii konwersji biomasy
w energię, z wykorzystaniem różnych rodzajów biomasy.
Został określony potencjał teoretyczny, techniczny i ekonomiczny dla różnych rodzajów biomasy.
Możliwość modyfikacji prezentowanych danych dzięki zarządzaniu mapami tematycznymi.
Możliwość modyfikacji ocen ważności kryteriów.
Możliwość modyfikacji danymi wejściowymi modelu, w tym rodzajem technologii, biomasy, procesami logistycznymi.
Możliwość aktualizowania wprowadzanych danych na temat rodzaju i parametrów jakościowych biomasy.
Możliwość modyfikacji prezentowanych danych dzięki zarządzaniu mapami tematycznymi.
Możliwość porównywania wskaźników i wariantów na każdym
etapie modelu.
Możliwość modelowania kryteriów decyzyjnych modelu.
Możliwość modelowania wskaźników według preferencji użytkowników (rodzaj technologii, Ekspert)
Możliwość modelowania wag kryteriów w modelu według preferencji użytkownika lub Eksperta.
Wprowadzenie podstawowych założeń dla danej technologii
konwersji.
Wprowadzenie danych o lokalizacji i infrastrukturze obecnego i
planowanej instalacji według danych użytkowania lub Eksperta.
Możliwość modelowania danych dotyczących rodzaju i paramentów jakościowych biomasy dla obecnej lub planowanej instalacji.
Możliwość modelowania danych dotyczących rodzaju i paramentów jakościowych produktu finalnego.
Możliwość modelowania różnych konfiguracji wariantów technologicznych, rodzaju i jakości biomasy oraz infrastruktury
w obrębie planowanej instalacji.
Subiektywna ocena wariantów przez Eksperta(-ów).
Wybór optymalnego wariantu wskazanego przez Eksperta(-ów)

Funkcje dodatkowe
20.

Prognozowanie

Możliwość prognozowania dostępności biomasy według rodzaju,
paramentów jakości na podstawie zasobów naturalnych, rozwoju
branży drzewnej i frakcji biodegradowalnych odpadów komunalnych i przemysłowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Jąderko, Białecka, 2016).

Przeprowadzona analiza założeń funkcjonalnych modelu zarządzania biomasą potwierdza
spełnienie wymagań dla różnych funkcji, w tym obliczeniowych, zarządczych, reprezentacji
danych, wprowadzania danych, doradczych i dodatkowych.
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Ocena ekspercka modelu zarządzania biomasą
Do oceny opracowanego modelu zarządzania biomasą poproszono trzech ekspertów,
którzy w oparciu o technikę indywidualnego wywiadu pogłębionego, udzielili odpowiedzi
na poniżej przedstawione pytania (Tab. 59).
W zakresie doboru ekspertów kierowano się następującymi kryteriami:
• wiedza ekspercka w zakresie konwersji biomasy,
• wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania procesów logistycznych
w obszarze przetwarzania biomasy,
• osoba obecnie pracująca w krajowej instalacji końcowej przetwarzającej biomasę,
• wiek: 35-65 lat.
Tabela 59. Ocena ekspertów modelu zarządzania biomasą - podsumowanie
Lp.

Pytanie

Ocena
eksperta
1

Ocena
eksperta
2

Ocena
eksperta
3

1.

Czy właściwie zdefiniowano cele i hipotezy badawcze niniejszej pracy badawczej i tworzonego modelu?

TAK

TAK

TAK

2.

Czy właściwie zidentyfikowano rodzaje i krajowe zasoby biomasy na cele energetyczne?
Czy właściwie scharakteryzowano i oceniono wymagania
technologii konwersji biomasy w gospodarce odpadowej
i energetycznej?
Czy właściwie scharakteryzowano właściwości fizyko-chemiczne decydujące o efektywności procesów konwersji?

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

3.
4.
5.

Czy właściwie zidentyfikowano procesy logistyczne?

TAK

TAK

TAK

6.

Czy kryteria uwzględnione w modelu mają istotny wpływ na
skuteczność i efektywność procesów konwersji?

TAK

TAK

TAK

7.

Czy model umożliwia tworzenie koncepcji dla różnych wariantów konwersji biomasy?

TAK

TAK

TAK

8.

Czy poprawnie zaprojektowano model zarządzania biomasą?

TAK

TAK

TAK

9.

Jakie obszary modelu mogłyby zostać rozbudowane i jakie
ulepszenia w tym zakresie sugeruje ekspert?

Uwagi
w opinii
eksperta
1

Uwagi
w opinii
eksperta
2

Uwagi
w opinii
eksperta
3

10.

Czy model zarządzania biomasą można uznać za zwalidowany?

TAK

TAK

TAK

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie rozmowy pozwolono na swobodne wypowiadanie opinii i uwag do opracowanego
przez Autorkę modelu zarządzania biomasą, co pozwoliło na określenie kierunków dalszej
rozbudowy i udoskonalenia modelu zarządzania biomasą.
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Opinia eksperta 1
Model zarządzania biomasą odzwierciedla rzeczywistą strukturę podejmowania decyzji
w zakresie przetwarzania biomasy w energię. Opracowany model jest uniwersalny i pozwala
na jego zastosowanie dla różnych technologii konwersji. Potwierdził także istotne znaczenie
doboru rodzaju biomasy i ustanowienia parametrów jakościowych dla przebiegu procesów
logistycznych oraz ich wydajności.
Ekspert 1 zwrócił uwagę na możliwość uszczegółowienia modelu o ocenę świadomości
społeczności lokalnej. Każdy obecnie planowany projekt budowy instalacji energetycznej
o skali przemysłowej wymaga konsultacji społecznych, a to wymaga budowania świadomości społecznej, zwłaszcza społeczności lokalnej. W tym względzie dużą wagę odgrywa komunikacja pomiędzy inwestorem a okolicznymi mieszkańcami.
Pomimo tej uwagi, poszczególne kwestie modelu zostały ocenione pozytywnie.
Opinia eksperta 2
Wyznaczone cele oraz postawione hipotezy badawcze w zakresie prowadzonych przez
Autorkę badań zostały zdefiniowane prawidłowo.
Zaproponowany model zarządzania biomasą jest czytelny i zrozumiały, nawet dla osób
nie związanych z branżą biomasową, czy energetyczną.
W zakresie uszczegółowienia modelu sugeruje się rozszerzenie kryterium doboru procesów logistycznych dotyczących zakupu i magazynowania, chociaż dla znawców tematu
zapisy zawarte w modelu są wystarczające. Na plus ocenia się zagadnienia oddziaływania
instalacji na środowisko, co w rzeczywistości ogrywa coraz większe znaczenia.
Poszczególne kwestie zwarte w pytaniach 1-10 oceniam również pozytywnie.
Opinia eksperta 3
Ze względu na różnorodność technologii konwersji biomasy oraz kryteriów ocen ich
efektywności, stworzenie uniwersalnego modelu zarządzania biomasą nie należy do prostych zadań. Zaproponowany przez Autorkę model zarządzania biomasą pozwala jednak na
ocenę systemu podejmowania decyzji w różnych konfiguracjach technologicznych i technicznych.
Ważnym elementem modelu jest podkreślenie znaczenia jakości biomasy, ponieważ
w praktycznym ujęciu, oprócz wydajności infrastruktury przetwarzającej biomasę, to właśnie parametry jakościowe biomasy wpływają na efektywność całego procesu. Dlatego też,
ważna jest znajomość właściwości paliwa biomasowego. O ile węgiel został szeroko poznany i przebadany, w energetyce zawodowej brakuje rzetelnej wiedzy w zakresie biomasy.
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Ważnym kryterium zasygnalizowanym w opracowanym przez Autorkę modelu jest
kryterium regulacji prawnych. Można byłoby rozważyć uszczegółowienie tego zakresu.
Niemniej jednak wszystkie kwestie zwarte w pytaniach 1-10 zostały ocenione pozytywnie.
Przeprowadzona walidacja zakończona została wynikiem pozytywnym. Poddanie modelu zarządzania biomasą analizie zgodności założeń oraz wymagań funkcjonalnych pozwoliła na zweryfikowanie składników projektowania, założeń Autorki, w tym ocenę możliwości wystąpienia potencjalnej niezgodności, skutku i przyczyny.
Ocena modelu przeprowadzona przez ekspertów pozwoliła na konfrontację modelu
z rzeczywistością i praktycznym spojrzeniem na zarządzanie biomasą w świetle krajowych
uwarunkowań. Eksperci podkreślili uniwersalizm modelu i jego użyteczność. Zwrócili także
uwagę na możliwość dalszego rozwoju i doskonalenia tego modelu. Dzięki temu będzie
możliwe zaspokojenie potrzeb i spełnienie wymagań jego użytkowników, a także ekspertów
zajmujących się tą tematyką. W ocenie Autorki uszczegółowienie poszczególnych zakresów
modelu, na które zwrócili uwagę eksperci, wymaga dalszych, pogłębionych badań.
Zaprezentowane w rozdziale szóstym modele zarządzania biomasą miały na celu przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji hipotez H2, H3 oraz H4. W tym zakresie zostały
zrealizowane zadania badawcze wynikające z celu szczegółowego dotyczącego opracowania modelu zarządzania biomasą i jego walidacji.
Dokonując analizy opracowanego przez Autorkę modelu zarządzania biomasą w gospodarce energetycznej i odpadowej Polski, poddanego walidacji i ocenionego pozytywnie
przez ekspertów, można wyciągnąć wnioski, że założenia hipotezy H2, H3 i H4 (opisanych
w podrozdziale 1.3) są prawidłowe, a opracowany model weryfikuje je pozytywnie. Oznacza
to fakt, że w zakresie zarządzania biomasą kryterium rodzaju i jakości biomasy (w tym spełnienie wymagań prawnych), dobór technologii konwersji i procesów logistycznych, decydują o jakości produktu finalnego, efektywności i skuteczności poszczególnych procesów
oraz rodzaju oddziaływań na środowisko wywieranych przez instalacje końcowe. Również
efektywność i skuteczność poszczególnych procesów wpływa na efektywność i skuteczność
całego procesu przekształcania biomasy. Wnioski te wskazują na osiągnięcie celu głównego
pracy, w zakresie określenia kryteriów determinujących kształtowanie systemu zarządzania
biomasą w krajowych instalacjach końcowych, a także opracowania modelu zarządzania
biomasą dla procesów konwersji.
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7. ZAKOŃCZENIE I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ
Zagadnienie zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej Polski jest
bardzo rozległym obszarem badań. Obejmuje swoim zakresem zarówno uwarunkowania
prawne, w tym kształtowanie polityki energetycznej i odpadowej kraju, dostępność zasobów
naturalnych i jakości biomasy, specyfikę poszczególnych technologii konwersji, uwarunkowania procesów logistycznych, a także wpływ instalacji na środowisko. Pomimo wielu opracowań w powyższych zakresach, zarządzanie biomasą w Polsce, nie zostało kompleksowo
przedstawione i opracowane. Dotyczy to zwłaszcza ujęcia poszczególnych zagadnień w zakresie zarówno gospodarki odpadowej, jak i gospodarki energetycznej. Oba te obszary charakteryzują się odrębnymi uwarunkowaniami, które Autorka przedstawiła w tej pracy.
Instalacje przetwarzające biomasę na cele energetyczne funkcjonują w zmieniającym się
otoczeniu. Istotnymi elementami w tym zakresie są regulacje prawne i rozwój nowych technologii konwersji. W tych dynamicznych warunkach konieczne jest podejmowanie właściwych decyzji, które w efekcie wpływają na skuteczność i efektywność prowadzonych procesów konwersji, jak i działania całej instalacji.
Powyższe zagadnienia, zwłaszcza brak kompleksowego ujęcia zarządzania biomasą
w gospodarce odpadowej i energetycznej, a także brak precyzyjnych wskazań teoretycznych
w tym zakresie, były przesłankami do podjęcia tego zagadnienia badawczego przez Autorkę.
Niniejsza praca jest odpowiedzią na tak zidentyfikowaną lukę badawczą.
Badania literaturowe, a także badania przeprowadzone w latach 2017-2019 w polskich
instalacjach końcowych przetwarzających biomasę, wskazują na funkcjonowanie różnych
modeli zarządzania biomasą. Wskutek pogłębionej analizy przeprowadzonej przez Autorkę,
uzyskano odpowiedź, że kształtowanie systemu zrządzania biomasą zależy od wielkości instalacji, jak również rodzaju stosowanej technologii. Badania przeprowadzone w poszczególnych instalacjach końcowych pozwoliły wskazać na kryteria, które umożliwiły stworzenie kompleksowego modelu zarządzania biomasą, będącego uniwersalnym narzędziem do
podejmowania decyzji w strukturze zarządczej funkcjonującego i tworzonego przedsiębiorstwa przetwarzania biomasy.
Zgodnie z głównym celem pracy, została przeprowadzona przez Autorkę analiza funkcjonowania krajowego rynku biomasy, w tym wskazano kryteria determinujące kształtowanie systemu zarządzania biomasą w krajowych instalacjach. Przy użyciu celów cząstkowych
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został zidentyfikowany obecny stan rynku biomasy w Polsce, a także został opracowany
model zarządzania biomasą dla procesów konwersji.
Opracowany model zarządzania biomasą zawiera kryteria, którymi należy kierować się
w zakresie planowania i nadzorowania instalacji przetwarzających biomasę. Obejmują one
takie zagadnienia jak: rodzaj technologii konwersji, rodzaj biomasy, standaryzację parametrów jakości biomasy, model procesów logistycznych (w tym zakupy i magazynowanie),
zgodność produktu finalnego z wymaganiami, aspekty środowiskowe, efektywność
i skuteczność procesu.
Przeprowadzone przez Autorkę wnioskowanie, wyniki badań literaturowych, a także badań w instalacjach końcowych, pozwoliły na pozytywną weryfikację przyjętych hipotez.
Przedstawione wyniki pracy oraz zaproponowany uniwersalny model zarządzania biomasą
stanowią wkład Autorki pracy do dziedziny nauki zajmującej się zarządzaniem biomasą
w gospodarce energetycznej i odpadowej. Jednocześnie stanowi wkład w obszar badań nad
rozwojem krajowej energetyki opartej na źródłach odnawialnych.
Opracowany model został poddany walidacji przy pomocy metod: analizy zgodności
założeń, analizy wymagań funkcjonalnych oraz oceny eksperckiej. Poszczególne metody
weryfikacji wykazały pozytywną ocenę zaprojektowanego przez Autorkę modelu. Jednocześnie wskazały one na złożoność poruszanej problematyki oraz możliwości rozwijania
poszczególnych obszarów modelu, co wyznacza dalsze kierunki badań. Dotyczy to m.in.
zakresów wskazanych przez ekspertów oceniających model zarządzania.
Dalsze badania powinny być kontynuacją niniejszej pracy, w tym pogłębiać analizę efektywności procesów logistycznych. Kierunkiem dalszych badań winno być także badanie
wpływu otoczenia społecznego (zwłaszcza społeczności lokalnych) na podejmowanie decyzji strategicznych w zakresie budowy instalacji końcowych (w tym energetycznych), jak
również wpływu istniejących instalacji na rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Pozwoliłoby
to na lepsze zrozumienie tych zależności, a także możliwość prowadzenia właściwej komunikacji ze społecznościami lokalnymi. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w obecnych czasach, ze względu na coraz częstsze protesty lokalnych społeczności skierowane przeciwko
budowaniu nowych instalacji OZE, co w konsekwencji blokuje realizację celu rozwoju odnawialnych źródeł energii i zagospodarowania bioodpadów w Polsce.
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