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BIOMASA 

 DEFINICJA BIOMASY: 

 Rozporządzenie M. Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku (Dz. U. Nr 
156, poz. 969 z późniejszymi zmianami): 

 Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i 
pozostałości z produkcji rolniczej oraz leśnej, a także przemysłu 
przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, 
które ulegają biodegradacji. 

 W 2010 roku do biomasy zaliczono jeszcze niepełnowartościowe 
zboża 

 BIOMASA LEŚNA: 

 „Czysta” bez igliwia: 

 Zrębki tartaczne, papiernicze, zrzyny 

 Trociny 

 Kora 

 Biomasa „typowo” leśna- „zielona” biomasa leśna: 

 Pozostałości pozrębowe: gałęziówka, baloty, zrębki 



WYKORZYSTANIE BIOMASY LEŚNEJ 

 PRZEMYSŁ DRZEWNY: 

 Surowiec do produkcji- trociny i zrębki tartaczne 

 Surowiec energetyczny- „zielone” zrębki leśne, 
tartaczne zrębki 

 ENERGETYKA: 

 Surowiec energetyczny- zrębki tartaczne, trociny, 
rzadziej „zielone” zrębki leśne 

 EKSPORT (Niemcy): 

 Surowiec produkcyjny: zrębki tartaczne, trociny 

 Surowiec energetyczny: „zielone” zrębki leśne 



„ZIELONA” BIOMASA LEŚNA: POZOSTAŁOŚCI 
POZRĘBOWE 



„ZIELONA” BIOMASA LEŚNA: POZOSTAŁOŚCI 
POZRĘBOWE 

 WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE: 

 Niejednolita granulacja, obecności gałęzi, niedorębów 

 Zawartość piasku wyższa niż w zrębkach tartacznych 
(popiół do 3%) 

 Zawartość chloru zależy od zawartości i zabarwienia 
igliwia, wyższa niż w zrębkach tartacznych 

 Wilgotność- porównywalna ze zrębkami tartacznymi, w 
sezonie letnim często niższa 

 Problemy z dłuższym przechowywaniem w większych 
hałdach na składowiskach u odbiorcy - 
niebezpieczeństwo samozapłonu 



OBRÓT „ZIELONĄ” BIOMASĄ LEŚNĄ 
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POZYSKANIE SUROWCA 
 Źródła: 

  Lasy Państwowe: Portal Leśno-Drzewny, e-drewno systemowe, 
e-drewno: 

 Brak jednolitych zasad zakupu (Portal- brak ofert, historia zakupów 
klientów dla tych sortymentów nie jest obliczana), większość 
zakupów realizowana jest na e-drewno 

 Ceny wywoławcze  w jednostce: m3 za gałęzie rozrzucone po 
powierzchni (grupa M2: M2 Z, MBE, zrębki: ZO, ZP), odbiór w 
balotach lub zrębkach wg przeliczników: 0,20 m3/mp baloty, 0,25 
m3/mp zrębki energetyczne, zrębki opałowe: 0,46 m3/mp, zrębki 
przemysłowe: 0,43 m3/mp) 

 Lasy prywatne, zadrzewienia przydrożne (modernizacja 

infrastruktury drogowej- pozyskanie całych drzew łącznie z karpiną), 

wylesienia (inwestycje budowlane- pozyskanie całych drzew łącznie 

z karpiną) i grunty rolne: przywracanie gruntów do kultury rolnej. 

 Pozyskanie odbywa się głównie od wiosny do jesieni 

 Precyzyjne określenie ilości surowca na danej powierzchni jest często 
niemożliwe 

 Rynek w takim samym stopniu otwarty dla firm działających w tym biznesie 
jak i dla nowicjuszy 



PRZERÓB SUROWCA 

 Wywóz gałęziówki w postaci balotów z powierzchni 
leśnych na plac składowy lub do klienta docelowego 

 Zrębkowanie gałęziówki na powierzchniach leśnych 
(rębaki, recyklery) 

 Wywóz zrębków bezpośrednio do klienta lub podwóz na 
plac składowy 

 

 Krótki okres składowania na powierzchniach leśnych w 
LP, w miejscu inwestycji drogowych – wymagana 
dobrze zorganizowana logistyka wywozu 

 Lasy prywatne i grunty rolne- większa elastyczność w 
planowaniu prac 

 



PRZERÓB SUROWCA 



TRANSPORT BIOMASY DO KLIENTA 
DOCELOWEGO 

 Środki transportowe- samowyładowcze: 

 Baloty- hakowce z kontenerami lub samochody do 
wywozu drewna z obudowanymi burtami 

 Samochody typu ruchoma podłoga, inne naczepy, 
hakowce z kontenerami, duże wywrotki- tzw. 
„patelnie”. 

 Przy małych odległościach: ciągnik leśny+ 
przyczepa. 



TRANSPORT BIOMASY DO KLIENTA 
DOCELOWEGO 



MAGAZYNOWANIE BIOMASY U DOSTAWCY 

 Dlaczego surowiec z powierzchni nie trafia 
bezpośrednio do odbiorcy?: 

 Brak możliwości załadunku i wywozu z powierzchni leśnych 
samochodami typu ruchoma podłoga 

 Mieszanie materiału ze zrębkami czystymi- np. tartacznymi, 
trocinami w celu uzyskania towaru zgodnego z wymaganiami 
klienta 

 Mieszanie zrębków leśnych z sieczką słomianą, piachem, 
zrębkami z karpiny, pyłem HDF i MDF, odpadami 
budowlanymi   

 Niestabilność popytu: wstrzymanie odbiorów przez klienta 
(awaria), a towar należy zabrać z lasu (przygotowanie 
powierzchni pod odnowienie lasu) 

 Pośrednicy- kolejne ogniwo w łańcuchu dostaw 



PRZYJĘCIE BIOMASY PRZEZ KLIENTA 
DOCELOWEGO 

 Przemysł drzewny: mp, rzadziej GJ: 

 Baloty- odbiór w mp 

 mp- pomiar każdego auta, zwykle wymiary aut są już w 
systemie, mierzona jest wysokość załadunku 

 GJ- próba średnia z całego dnia lub tygodnia dostaw. 
Okres oczekiwania na wyniki analiz do 1,5 tygodnia 

 Energetyka/Ciepłownie: GJ rzadziej mp/tony: 

 GJ- próba średnia z całego dnia lub tygodnia dostaw 

 mp lub tony- małe lokalne ciepłownie (brak laboratorium, 
zbyt wysokie koszty badań) 



SKŁADOWANIE BIOMASY U KLIENTA 
DOCELOWEGO 

 Potrzeba posiadania dużych placów 
składowych:  

 Niebezpieczeństwo samozapłonów- co wymusza- 
rotację zapasu, małe hałdy, konieczność 
zagęszczania biomasy- manewrowania 
spychaczami, które ugniatają składowaną masę 

 Sezonowa podaż surowca z odpadów 
pozrębowych: zimą gwałtownie spada (pokrywa 
śnieżna uniemożliwia pozyskanie) 

 



Jeśli nie polscy odbiorcy,  

CZY ISTNIEJE JAKAŚ ALTERNATYWA? 



EKSPORT „ZIELONEJ” BIOMASY LEŚNEJ DO 
NIEMIEC 

 Klient docelowy: elektrownie i elektrociepłownie 

 Szacowany eksport: 120-150 tys. ton/rok (o. 75% masy są to 
„zielone” zrębki leśne) 

 Dostawcy z Polski- pośrednicy skupiający towar od mniejszych 
firm (pracujących przy inwestycjach drogowych i budowlanych lub 
na powierzchniach w LP) 

 Dlaczego opłaca się dostarczać do Niemiec „zielone” zrębki 
leśne?: 

 Na ścianie zachodniej- w zasadzie brak innej alternatywy 

 Rynek niemiecki jest „otwarty” na ten materiał:  

 regulacje prawne- surowiec produkcyjny to zrębki tartaczne, a 
energetyczny- „zielone” zrębki 

  kilkadziesiąt instalacji spalających niedaleko granicy z Polską -

Mniej restrykcyjne podejście do jakości- zawartości igliwia, 
niedorębów 



CZYNNIKI LIMITUJĄCE ROZWÓJ RYNKU 
„ZIELONYCH” ZRĘBKÓW W POLSCE 

 W niektórych regionach kraju brak odbiorców, niedostatek małych 
ciepłowni i elektrociepłowni spalających „zieloną” biomasę leśną (w 
porównaniu do Niemiec) 

  Mała stabilność dla producentów (niepewna możliwość pozyskania 
materiału i przede wszystkim jego sprzedaży)- a duże inwestycje w sprzęt 

 Niedostateczna wiedza odbiorców na temat materiału i jego produkcji. 
Brak zdecydowanego lobbingu ze strony dostawców, Lasów Państwowych, 
przemysłu drzewnego w kierunku zwiększenia zainteresowania tym 
materiałem energetyki zawodowej, natomiast zdecydowany lobbing 
ekologiczny na „nie”. Małe zainteresowanie rozwojem tego rynku wśród 
energetyków 

 Wymagania energetyki zawodowej co do jakości paliwa. Rozbieżność 
między charakterystyką pożądanego paliwa a rzeczywistymi właściwościami 
paliwa drzewnego 

 Legislacja: Zejście biomasy leśnej na drugi plan w perspektywie 
zapewnienia dostaw biomasy rolnej 

 Dynamiczny rozwój rynku biomasy z importu, która jest „łatwą biomasą” 
dla odbiorcy, organizacja dostaw zza biurka- gwarancja dużej masy w 
jednym kontrakcie i cała logistyka po stronie dostawcy 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
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