
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE BIOMASA LEŚNA 

5 – 6 Czerwiec 2012 

Paliwa z Biomasy                         Odnawialna Energia Wiatru                    Outsourcing Przemysłowy 



O czym porozmawiamy I 

1.Biomasa to moda czy konieczność? 

2.Podział biomasy tzw. leśnej ze względu źródła i sposób powstawania 

(odpady z tartaków, odpady pozrębowe, drewno opałowe i inne gatunki 

drewna (papierówka, opałowe itp.) 

3.Podział biomasy tzw. rolnej nie przetworzoną (słoma, otręby, łuski) i 

przetworzoną (pelety, brykiety). 

4.Sposoby pozyskiwania odpadów pozrębowych: grabienie gałęzi a 

następnie rozdrabnianie w lesie, ręczne lub mechaniczne stosowanie 

gałęzi a następnie rozdrobnienie w lesie oraz zbiór gałęzi tzw. metoda 

balotowanie a następnie dostarczenie balotów do odbiorcy a po ich  

wyschnięciu rozdrobnienie.   
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O czym porozmawiamy II 

1. Dlaczego energetyka wybrzydza i nie chce kupować każdej biomasy? 

2. A to za dużo piasku, a to za gruba frakcja (za duże kawałki) , a to za drobna, a to za 

mokra, za dużo zielonego itp. 

3. Wszystko to jest uwarunkowane  stosowaną technologią spalania, podawania i 

składowania biomasy. 

4. Dostępne w Polsce technologie spalania i współspalania biomasy: kotły rusztowe zwykłe, 

z rusztem odwróconym,  przed paleniskiem, CFB, BFB i kotły pyłowe. 

5. Stosowane w Polsce sposoby składowania biomasy: składowanie na wolnym powietrzy na 

placach, składowanie w zbiornikach zamkniętych i układy mieszane. 

6. Stosowane technologie podawania biomasy: reklajmery śrubowe obrotowe, zasypy z 

podajnikami łańcuchowymi i z ruchomą podłogą. 

7. Praktycznie każda technologia lubi inny rodzaj biomasy. 

8. Nie ma idealnych sposobów kontroli i sprawdzania jakości biomasy i pomiaru wielkości 

dostaw. 

9. Stosuje się: pomiar wagowy, pomiar objętościowy (mp), pomiar wartości opałowej 

(GJ/tonę), pomiar wilgotności, pomiar zawartości piasku, pełne badania laboratoryjne itp.    

10.Dobra biomasa to taka która dopasowana jest do danej technologii spalania. Nikt złośliwie 

nie wymyśla na bramie dziwnych parametrów dla biomasy. Jak będzie niedostosowana to 

będą postoje i awarie i kocioł będzie stał. Błędy popełniono przy projektowaniu i budowie. 
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Obowiązek zakupu energii odnawialnej (OZE) przez sprzedawców energii tzw. 

czarnej. Dodatkowo emisję CO2 przy spalaniu biomasy uznaje się za zerową. 

 

 Sprzedawca energii tzw. czarnej ma obowiązek zakupu energii zielonej (OZE), czerwonej (energia 

elektryczna produkowana w skojarzeniu z ciepłem), żółtej (produkcja energii elektrycznej z gazu w 

skojarzeniu z produkcja ciepła), fioletowej  (energia elektryczna produkowana z biogazu, II półrocze 2010), 

brązowa (biogaz wtłaczany do sieci od 2011)  

 Potocznie obowiązek zakupu nazywa się kolorowaniem energii. Koszt takiego kolorowania sięgnął w  

2012 roku  3,6 grosza na 1 KWh w roku 2012 (co stanowi już prawie 10% kosztu rachunku za prąd 

Kowalskiego). 

 Czyli za ekologie płaci Kowalski (w rachunku za prąd lub wyższych cenach za produkty które zostały 

wyprodukowane z energii elektrycznej obciążanej kosztami kolorowania).  

Ale to są koszty ekologii. My skupimy się na energii odnawialnej wytwarzanej z biomasy. 

 

PRAWO W POLSCE A MECHANIZMY WSPARCIA 
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OBOWIĄZKI KOLOROWANIA 
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OBOWIĄZKI OBOWIĄZKI projekt   

  Czerwony Żółty Zielony   Czerwony Żółty Zielony Fioletowe 

Rok % % % Rok % % % % 

2009 20,60 2,90 8,70 2009 20,60 2,90 8,70   

2010 21,30 3,10 10,40 2010 21,30 3,10 10,40 0,3 

2011 22,20 3,30 10,40 2011 22,20 3,30 10,40 0,4 

2012 23,20 3,50 10,40 2012 23,20 3,50 10,40 0,6 

2013     10,90 2013     12,00 0,9 

2014     11,40 2014     13,00 1,1 

2015     11,90 2015     14,00 1,3 

2016     12,40 2016     15,00 1,5 

2017     12,90 2017     16,00 1,8 

2018       2018     17,00 2,3 

2019       2019     18,00   

2020     19,00   

2021     20,00   



 

  Biomasa to generalnie stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego które ulegają 

biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej i rolnej.   

  Biomasa nie może być zanieczyszczona chemicznie a w szczególności nie może zawierać palnych 

substancji nie organicznych oraz (organicznych tzw., kopalnych torf węgiel itp.) 

  Biomasę dzielimy na pochodzenia leśnego i rolnego: 

 Leśna to wszystko co pochodzi z lasu oraz przemysłu przetwarzającego surowiec pochodzący z 

lasu (trociny, zrębka, zrzyny, odpady pozrębowe, głęziówka i papierówka). 

 Rolna to wszystko co pochodzi z rolnictwa i przemysłu przetwarzającego jego produkty (słoma, 

ziarno, plantacje energetyczne (wierzba energetyczna), odpady z przemysłu olejowego i 

spożywczego).  

BIOMASA CO TO JEST ??? 
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  Energetykę dzieli się na zawodową i elektrociepłownie i przemysłową  

 Zawodowa to tzw. energetyka systemowa produkujący wyłącznie energię elektryczną (Bełchatów, 

Dolna odra, Konin, Turoszów itp.) 

 Elektrociepłownie to przedsiębiorstwa które z reguły zajmują się produkcją ciepła dla miast a przy 

okazji produkują prą (EC Zielona Góra, EC Białystok itp.)  

 Przemysłowe to elektrownie i elektrociepłownie które zbudowane zostały w celu dostarczenia 

zakładom przemysłowym ciepła i energii elektrycznej (EC Świecie, EC Anwil, EC Police itp.).   

  Obecnie energetyka posiada głównie kotły węglowe  pyłowe. Kotły mogą współspalać biomasę w 

połączeniu z węglem w proporcji max do 20% (przeciętnie do 10%). Głównym problemem jest dokładne 

zmielenie biomasy razem z węglem. Stosuje się głównie trociny, pelety, brykiety itp. 

Nowym rodzajem kotłów są kotły CFB i BFB do spalania wyłącznie biomasy. Jest już w Polsce kilka 

działających a buduje się i co raz więcej. Zaletą tych kotłów jest to że mogą palić 100% biomasy oraz fakt 

że biomasa nie musi być mielona wystarczy, że jest w formie zrębki. 

Nowe rozporządzenia wymuszają na energetyce stosowanie biomasy rolnej w różnych proporcjach dla 

poszczególnych lat.  

ENERGETYKA I JAK SOPALA SIĘ BIOMASĘ 
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OBOWIĄZEK BIOMASY ROLNEJ 
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Obecnie obowiązujące przepisy Projekty przepisów 

  Współspalanie* Spalanie**   Współspalanie* Spalanie** 

Rok % % Rok % % 

2009 10 10 2009 10 10 

2010 25 20 2010 25 20 

2011 40 20 2011 30 20 

2012 55 20 2012 50 20 

2013 70 25 2013 60 20 

2014 85 30 2014 70 20 

2015 100 40 2015 80 20 

2016 100 50 2016 80 30 

2017 100 60 2017 80 40 

2018     2018 85 40 

2019     2019 85 50 

2020     2020 85 50 

2021     2021 85 50 

* współspalanie (biomasa mieszana z węglem), 

** biomasa spalana jest w specjalnych nowoczesnych kotłach na 100% biomasy 



 

  Energetykę nieodwołalnie zmierza w kierunku rozwijania produkcji odnawialnej energii z biomasy (nie 

mamy zbyt wielu alternatyw, rzeki, wiatraki, słońce, biogazownie). 

  Nowe technologie (głównie kotły) pozwolą na spalanie biomasy z dużą ilością części zielonych (igły 

liście), co znacząco zwiększa możliwości wykorzystania biomasy leśnej. 

Dzisiaj energetyka spala ok. 9.000.000 ,- ton biomasy. W przyszłości może to być nawet 15.000.000,- ton 

i więcej (nie jest to jednak wyłącznie biomasa leśna, jest sporo rolnej i to głównie z importu).  

Na szczęście zmiana rozporządzenia pozwoli na zamrożenie udziału biomasy leśnej (80%) co skłoniło do 

budowy kotłów które mogą spalać biomasę leśna w postaci zrębki leśnej pozrębowej (tzw. zielonej). 

Odpady pozrębowe wykorzystywane w energetyce to ok. 450.000,- ton rocznie. Potencjał do 

wykorzystania to  wg moich szacunków ok. 2.000.000,- ton 

 Warto rozwijać i promować pozyskanie odpadów pozrębowych (oczywiście przy zachowaniu  prawidłowej 

gospodarki leśnej) : 

 Lasy zaoszczędzą na rozdrabnianiu odpadów (od 700,- do 1200,- zł/hektar) 

 Nadto lasy uzyskają dodatkowe przychody ze sprzedaży odpadów pozrębowych. 

 Lokalne ZUL-e mogą poszerzyć swoje usługi o produkcje odpadów pozrębowych ( co umocni ich 

na rynku i poprawi kondycje finansową) 

 Zwiększy się ilość biomasy na rynku. 

 

PRZYSZŁOŚĆ BIOMASY 
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I Klasyfikacja biomasy LEŚNA. 

1. Odpady z przemysłu drzewnego (trociny, zrębki i kora) 

• Stosunkowo niski poziom zanieczyszczeń max do 4%, niski poziom chloru, 

stosunkowo wysoka kaloryczność 8 – 14 GJ/tonę. 

• Przy odpowiednim zagęszczeniu hałd i niskiej wilgotności można przechowywać 

nawet do roku (trociny najdłużej, krócej zrębki i jeszcze krócej korę). 

2. Odpady pozrębowe, w postaci zrębki zielonej. 

• Większe zanieczyszczenia piaskiem, nieco wyższy poziom zanieczyszczeń do 

10% (wynika z grabienia)  i chloru, nieco mniejsza kaloryczność 7 – 14 GJ/tonę. 

3. Odpady pozrębowe, w postaci balotów 

• Niższy poziom zanieczyszczeń, wyższa  kaloryczność i łatwość składowania. 

Konieczność rozdrabniania. 

4. Papierówka, drewno opałowe itp.  

• Niski poziom zanieczyszczeń, wysoka kaloryczność i łatwość składowania. 

Konieczność rozdrabniania. 
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Zrębki i trociny 

Plac składowy biomasy pochodzenia tartacznego 
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Hałda trociny 

Wysokie składowanie hałdy trocin. 
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Odpady pozrębowe baloty 

Plac składowy balotów . 
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Place składowe biomasy 

Recykler rozdrabnianie balotów. 
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Zrębka leśna 

Plac składowy zrębki leśnej. 
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II Klasyfikacja biomasy ROLNA AGRO. 

1. Wierzba energetyczna. 

• Niski poziom zanieczyszczeń do 4%, kaloryczność 7 – 12 GJ/tonę.  

• Trudne przechowywanie (większa wilgotność, podatność na fermentację i gnicie). 

2. Pelet, produkowany ze słomy, łuski słonecznika itp. 

• Poziom zanieczyszczeń uzależniony od technologii, wysoka kaloryczność do 18 

GJ/tonę. 

3. Słoma sucha w postaci balotów. 

• Poziom zanieczyszczeń uzależniony od rodzaju zbioru, kaloryczność na poziomie 

8 – 14 GJ/tonę.  

4. Słoma kukurydzy w postaci sieczki. 

• Wysoki poziom zanieczyszczeń, duża wilgotność, duża zawartość części 

organicznych podatnych na fermentację (cukry itp.). 

5. PKS  (Palm Kernel Shell – łupina z palmy olejowca gwinejskiego). 

• Cechy: wysoka kaloryczność, niska zawartość chloru, łatwość przechowywania. 
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Dlaczego Energetyka wybrzydza 

Negatywny wpływ spalanej biomasy na eksploatację urządzeń. 

Blokowanie się systemów rozładunku, składowania i podawania 

- główny problem to zanieczyszczenia, nad wymiar, niejednorodność biomasy, 

wilgotność, pył. 

Erozja urządzeń (jest znacznie większa niż w przypadku stosowania węgla) 

- urządzeń podawania biomasy (głównie piasek zwarty w biomasie). 

- części ciśnieniowej i obmurza (piasek i zanieczyszczenia z biomasy).  

Korozja niskotemperaturowa (wilgoć) 

- podgrzewaczy powietrza, w wyniku skraplania się wody i powstawania 

agresywnych substancji chemicznych.  

Osadzanie się depozytów 

- głównie na przegrzewaczach i na górnych ekranach. 

- odrywające się depozyty potrafią zakłócić pracę kotła łącznie z odstawieniem. 
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Jak się dogadać 

1. Wszystko to jest uwarunkowane  stosowaną technologią spalania, podawania i 

składowania biomasy. 

2. Nie ma idealnego sposobu rozładunku biomasy, jej składowania, podawania a następnie 

spalania. 

3. Idealna biomasa powinna być: 

• Dobrze rozdrobniona ( dobrze pocięta, frakcja w odpowiednim zakresie). 

• Niska wilgotność (najlepiej równa przez całą zimę). 

• Brak pyłu (zagrożenie wybuchem) 

• Oczywiście musi być jednorodna (bez domieszek). 

• Musi być dostępna na bieżąco. 

4. Trudno jednak kupić taką  biomas. Może gdyby były sklepy z biomasą? 

5. Na szczęcie sporo powstaje nowych instalacji które mogą palić różna biomasę. Jednak nie 

da się palic wszystkiego i bez kontroli co spalamy. 

6. Tylko ścisła współpraca z producentami (nie dostawcami) może poprawić sytuacje. 

7. Mamy jednak cos innego. Energetyka zaostrza normy dla biomasy a dostawcy próbują te 

normy omijać. 

8. Energetyka kontroluje, bada, analizuje a dostawcy kombinują (co raz gorsza jakość, 

mieszanki itp.) 

9. Może by się jednak dogadać? 
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Sposoby pomiaru i kontroli 

 

1. Nie ma idealnych sposobów kontroli i sprawdzania jakości biomasy (praktycznie każdy 

pomiar czy badanie jest subiektywne). 

2. Ważne jest aby biomasa była w miarę możliwości jednorodna i dopasowana do 

technologii. To pozwoli na stabilną pracę urządzeń. 

3. Stosowana kontrola jakości: 

1. Ocenę wizualną, frakcja, kolor zapach, wilgotność (problem to kanapki). 

2. Ocena zanieczyszczeń tzw. Próbą wodną. 

3. Ważenie, pozwala ustalić masę i pośrednio wilgotność (potrzebujemy jednak 

oszacować kubaturę dostawy, tzw. metry przestrzenne).     

4. Pomiary wilgotnościomierzami (duże błędy pomiarowe). 

5. Pobieranie próbek i następnie badania laboratoryjne (problem to reprezentatywność 

pobranej próbki). Stosuje się już automatyczne próbo pobieraki. 

4. Czy da się skutecznie kontrolować. Tak ale jedynie wówczas kiedy będzie wszystkim na 

tym zależeć.  

5. Pytanie kiedy będzie zależeć?  

6. Odpowiedz jest prosta kiedy wszystkim będzie się to opłacać !!!! 

7. Teraz wygląda to trochę jak zabawa w policjantów i złodziei. 
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Podsumowanie 

 

1. Kiedy będzie się wszystkim opłacać? 

2. Energetycy powinni rozmawiać z producentem biomasy nie z pośrednikiem i handlarzem 

(choć tak jest wygodniej ale to tylko pozory) na temat: 

• Jaka biomasa jest dostępna, jakie budować systemy podawania i jakie kotły (trochę 

to już musztarda po obiedzie bo instalacje albo już stoją albo są budowane). 

• Co jest dla nich najważniejsze (parametry). 

3. Producenci musza zrozumieć że prawidłowe przygotowanie biomasy jest kluczowe: 

• Zawartość piasku 

• Sposób rozdrabniania  

• Wilgotność. 

4. Kontrola powinna stanowić jedynie element poprawy jakości dostaw a nie element do 

obniżania ceny zakupu. 

5. Przy takich działaniach: 

• Poprawimy i dostosujemy jakość pozyskiwanej biomasy do technologii spalania. 

• Zwiększymy stabilność i pewność dostaw. 

• Poprawi się wydajność i sprawność instalacji energetycznych (ograniczymy postoje i 

awarie). 

6. Energetyka i producenci powinni być partnerami którzy szukają wspólnych rozwiązań.  
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DZIĘKUJE ZA UWAGE 

Bogdan Warchoł 
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