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Streszczenie 

 
W części I pracy przedstawiono problematykę dotyczącą energetycz-
nych uwarunkowań wykorzystania i ocen dostępnych źródeł biomasy 
oraz jej składu chemicznego i biochemicznego, w tej części omówiono 
oddziaływanie podstawowych czynników technologicznych i innych na 
sprawność i efektywność pozyskiwania energii z biomasy oraz przed-
stawiono wnioski wynikające z obu części pracy. 
 
Słowa kluczowe: bariery technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze, 
biopaliwa, bioenergia, biomasa, ciepło, efektywność, energia elektryczna, 
sprawność konwersji 

 
 
Podstawowe czynniki technologiczne 
 
Termochemiczne przemiany biomasy na różne postaci energii obejmują ter-
miczny rozkład samej biomasy lub biomasy w mieszaninie z innymi paliwami 
stałymi, głównie węglem. W „bezpośrednim” spalaniu biomasy w celu uzyskania 
ciepła sprawność konwersji ηk nie przekracza 10% – większość ciepła (60–90%) 
zawierają gazy odlotowe. W nowszych rozwiązaniach, wykorzystujących ciepło 
z gazów odlotowych, sprawności ηk wynoszą 15–25%, rzadko przekraczając 
40%. Współspalanie węgla z biomasą, po odpowiednim jej doborze i przygoto-
waniu (wilgotność, skład chemiczny, stopień rozdrobnienia) umożliwia uzyskanie 
sprawności wytwarzania energii elektrycznej ηk = 35–45% [BAUEN i in. 2009; 
HAQ 2002]. Udział biomasy w paliwie elektrociepłowni węglowych na ogół nie 
przekracza 5–10% (sporadycznie do 25%), przy czym wielkość cząstek 1–5 mm 
powinna być dostosowana do wymagań komór spalania (kotłów) i sposobów 
podawania paliwa. Użycie odpadów komunalnych jako biomasy obniża spraw-
ność elektrociepłowni do ok. 22% (w najnowszych rozwiązaniach 28–30%)  
z uwagi na silne oddziaływanie korozyjne i niekorzystną, ze względów technolo-
gicznych, wysoką temperaturę pary. 
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W technologiach zgazowania biomasy (depolimeryzacja termiczna) wytwarzany 
w trakcie pirolizy gaz, będący „półproduktem”, ma małą wartość opałową (3–5 
MJ·m–3), ale po oczyszczeniu ze smół i frakcji olejowych wartość ta zwiększa się 
do 12–20 MJ·m–3. Potencjalna sprawność ηk tych procesów szacowana jest na 
40–60% (napęd turbin), ale żadna z obecnie użytkowanych instalacji nie prze-
kroczyła dotychczas 35% sprawności [BAUEN i in. 2009; CAPROS i in. 2010; CA-
STILLO i in. 2010; DEMIRBAS 2011; KERN, EMMERICH 2011; ZHANG i in. 2004]. 
  
Ocena wartości energetycznej (wartości opałowej) biomas „mokrych”, stanowią-
cych podstawowy składnik substratów do wytwarzania biogazu, jest bardzo 
utrudniona ze względu na ogromną różnorodność ich składu oraz technolo-
giczną zmienność „czasowych” warunków procesowych fermentacji beztlenowej. 
Przydatność substratów charakteryzuje się zazwyczaj stosunkiem zawartości 
węgla C do azotu N (pożądana powyżej 10), zawartością suchej masy (wskaza-
na powyżej 30%), wartością pH i czasem generacji mikroorganizmów. Opraco-
wane dotychczas modele symulacyjne procesów [BLESGEN, HASS 2010; MULKA  
i in. 2011] nie pozwalają na uzyskanie w pełni wiarygodnych informacji. Baza 
danych CROPGEN zawiera ponad 700 różnych substratów [CROPGEN 2012]. 
Ilość pozyskiwanego biogazu w zależności od wilgotności niektórych substratów 
przedstawiono w tabeli 1., a w tabeli 2. ilość energii teoretycznie możliwej do 
uzyskania z danego substratu. Dodatkowym utrudnieniem są zmiany procesowe 
w zawartości metanu CH4 i dwutlenku węgla CO2, łącznie stanowiących główne 
składniki biogazu. W przypadku wydajnych substratów, składających się z gno-
jowicy bydlęcej i sianokiszonki z traw wieloletnich, o zawartości suchej masy 
13–30%, z jednostki nakładów energii poniesionych na uzyskanie substratu 
uzyskuje się 5,0–5,5 jednostek energii, zawartych w energii cieplnej i elektrycz-
nej z biogazu [HUOPANA 2011]. Na sprawność energetyczną wytwarzania biogazu 
z biomasy wpływają także warunki termiczne prowadzenia procesów anaerobo-
wych – termofilne (w temperaturze 50–70°C) lub mezofilne (25–40°C) [BRAUN  
i in. 2009; HUOPANA 2011; MURSEC i in. 2009; NJF 2009; ZAMAN i in. 2011].  
W czasie procesu fermentacji, wskutek zmian zachodzących w stosunkach ilo-
ściowych składników substratu, następują także zmiany warunków termicznych, 
co bardzo utrudnia poprawną ocenę efektywności całego procesu oraz jego faz. 
Utrzymywanie procesów fermentacyjnych pochłania (głównie w postaci ciepła)  
42–66% uzyskanej energii, 12–18% energii elektrycznej wykorzystywane jest 
przez urządzenia biogazowni, 7–14% to nakłady na transport surowca i 11–16% 
na sianokiszonkę [HUOPANA 2011]. W innych badaniach ilość energii niezbędnej 
do produkcji biogazu oceniana jest na 50–80% poniesionych nakładów energe-
tycznych [BERGLUND, BOERJESSON 2006; LAHTOMÄKI 2006]. Według ocen nie-
mieckich [Basisdaten – Bioenergie Deutschland 2012], sprawność ogólna wy-
twarzania biogazu wynosi tylko ok. 1,5% (w stosunku do potencjału energetycz-
nego substratu). Nawozowe wykorzystanie masy pofermentacyjnej, szacowane 
na 15% masy substratu wejściowego (ilość pozyskiwanego nawozu organiczne-
go), poprawia efektywność energetyczną o ok. 25% [ZAMAN i in. 2011]. 
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Tabela 1. Wpływ zawartości suchej masy w substracie na wydajność biogazu 
Table 1. Effect of dry matter content in substrate on biogas yield 

Substrat  Substrate [% s.m.]  [% d.m.] [m3·t–1] 
Gnojowica bydlęca  Cattle slurry    10 15–25 
Gnojowica świńska  Pig slurry    7–8 15–25 
Buraki pastewne – kiszonka  Fodder beets – silage    8–11 35–40 
Pomiot kurzy  Poultry droppings    20–25 30–100 
Kiszonka z traw  Grass silage 25–28 160–200 
Pszenica (cała)  Wheat (whole plants) 33 185 
Kukurydza – kiszonka  Maize – silage 33 200–220 
Kukurydza – ziarno  Maize – grain 80 560 
Gliceryna surowa  Glyceryne raw 80 580–1 000 
Pszenica – ziarno  Wheat – grain 85 610 
Wytłoki z rzepaku  Rapeseed oil cake 90 620 
Miskant  Miscanthus giganteus 15–20 180–220 
Słoma  Straw 15–25 240–320 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CROPGEN [2012] i inne dane literaturowe. 
Source: own elaboration based on: CROPGEN [2012] and other data from the literature. 
 
Tabela 2. Potencjalna ilość energii z różnych substratów 
Table 2. Potential quantities of energy from various substrates 

Substrat  Substrate [kWh·t–1 s.m.]  [kWh·t–1 d.m.]   
Gnojowica bydlęca  Cattle slurry    140 
Gnojowica świńska  Pig slurry    180 
Pomiot kurzy  Poultry droppings    450 
Trawy  Grasses 810 
Miskant  Miscanthus giganteus 2 800 
Odpady warzyw i owoców   
Fruit and vegetable wastes    950 

Tłuszcze wtórne  Processed fats 1 300 
Osady ściekowe  Sewage sludges    2 000 
Trawy – kiszonka, ruń łąkowa   
Grasses – silage, meadow vegetation 2 400 

Buraki cukrowe  Sugar beets 3 000 
Buraki pastewne – kiszonka  Fodder beets     4 500 
Czyste węglowodany  Pure carbohydrates    3 900 
Zboża – pszenżyto, żyto, pszenica (ziarno) 
Cereals – triticale, rye, wheat (grain) 4 000 

Odpady białkowe  Protein wastes    4 900 
Tłuszcze zwierzęce  Animal fats 8 500 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BRAUN i in. [2007], CROPGEN [2012], DRESZER i in. [2003]; 
GOŁĘBIOWSKA [2009]. 
Source: own elaboration based on: BRAUN et al. [2007], CROPGEN [2012], DRESZER et al. [2003]; 
GOŁĘBIOWSKA [2009]. 
 
Ocena energetyczna technologii estryfikacji (transestryfikacji, metanolizy) kwasów 
tłuszczowych (zawartych w biomasie olejów roślinnych i tłuszczach zwierzęcych) 
z alkoholami w obecności katalizatorów kwaśnych musi obejmować nakłady 
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energii na konieczne operacje mechaniczne (tłoczenie) i chemiczne (lub termo-
chemiczne) otrzymywania mieszanin kwasów tłuszczowych z surowej biomasy.  
W toku dodatkowych procesów, towarzyszących konwersji trójglicerydów zawar-
tych w kwasach tłuszczowych, można pozyskiwać także inne związki organiczne, 
jak np. terpeny [ADEBANJO 2005; DRESZER i in. 2003; MATA i in. 2010]. Efektyw-
ność energetyczna samych procesów estryfikacji olejów roślinnych szacowana 
jest na wielkość zerową [KLUGMANN i in. 2010], jednak w przypadku rozpowszech-
nionego w Europie oleju rzepakowego celowe jest równoczesne uwzględnianie 
„plonów” energii ze słomy rzepakowej (ok. 15 MJ·kg–1), makuchu po tłoczeniu (ok. 
25 MJ·kg–1), gliceryny (ok. 17–18 MJ·kg–1) [KACHEL-JAKUBOWSKA i in. 2012; MO-
ERSCHNER, GEROWITT 1998; NAGHIU, BURNETE 2005].  
 
Technologie pozyskiwania energii z tłuszczów zwierzęcych i odpadowych o „pół-
stałej” konsystencji znajdują się jeszcze na etapach prac aplikacyjnych. Wartości 
opałowe podstawowych tłuszczów zwierzęcych (łój bydlęcy, smalec świński, 
tłuszcz drobiowy, oleje posmażalnicze) wynoszą ok. 39 MJ·kg–1, gdy zawartość 
wody nie przekracza 1%. [DIAZ-FELIX i in. 2009; MATA i in. 2010; PHAN, PHAN 
2008]. Podczas przetwarzania tłuszczów zwierzęcych na estry (biodiesel) uzyski-
wano sprawności ηk = 77–94% [MATA i in. 2010; SZULC, GOLIMOWSKI 2010], ale 
właściwości tych estrów nie odpowiadają wymaganiom dla paliw transportowych 
ze względu na nadmierną lepkość i zawartość metali alkalicznych Na i K. Zapo-
trzebowanie energii do przetwarzania tłuszczów zwierzęcych na paliwa szaco-
wane jest na 1,6–5 MJ·kg–1 tłuszczów i 2–3 MJ·kg–1 olejów posmażalniczych 
[BRAUN 2007]. Podczas badań pozyskiwania paliw transportowych z tłuszczów 
zwierzęcych metodami termicznymi (piroliza, syngaz) uzyskany wynik to 39 g pa-
liwa ze 100 g tłuszczów, co odpowiada energii netto ok. 22 MJ·kg–1 tłuszczów 
(ujemna sprawność przetwarzania ok. 0,5) [ADEBANJO 2005].  
 
Ocena energetyczna technologii przerobu tradycyjnej biomasy z surowców ro-
ślinnych dotyczy przede wszystkim fermentacji alkoholowej, będącej procesem 
rozkładu węglowodanów zawartych w biomasie (głównie cukrów i skrobi) w pro-
cesach biologicznych i biochemicznych [CHAVANNE, FRANGI 2011]. Właściwy 
proces polega na beztlenowym rozkładzie cukrów prostych pod wpływem enzy-
mów wytwarzanych przez drożdże i kończy się wytworzeniem alkoholu etylowe-
go, dwutlenku węgla i produktów dodatkowych. Sprawność energetyczna proce-
su wytwarzania bioetanolu, dla wartości energetycznej surowca ok. 20 MJ·kg–1, 
wynosi ok. 45%. Jednak w odniesieniu do całej technologii większość dotych-
czasowych badań wykazuje bardzo małe (1,1–1,7) wskaźniki efektywności 
energetycznej [BRAUN 2007; DRESZER i in. 2003]. Do nowych technologii, doty-
czących także takich surowców, jak rośliny wieloletnie i trzcina cukrowa, zalicza 
się fermentację lignocelulozową, polegającą na otrzymywaniu z lignocelulozy cu-
krów prostych, poddawanych następnie fermentacji alkoholowej. Pozyskiwanie 
cukrów prostych z lignocelulozy poprzedzone jest zwykle hydrolizą przekształca-
jącą polimery cukrów z zastosowaniem różnych metod pomocniczych, jak me-
chaniczne (rozdrabnianie, mielenie), cieplne (woda gorąca, para pod ciśnieniem), 
chemiczne (kwasowo, alkalicznie) i/lub biologiczne [LARSEN i in. 2012; NIGAMP, 
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SINGH 2011; PERLACK, TURHOLLOW 2003; MALCA, FREIRE 2006; WRÓBLEWSKA  
i in. 2009]. Proces technologiczny obejmuje następujące główne operacje: ob-
róbkę wstępną, hydrolizę hemicelulozy do celulozy i pentozy, hydrolizę celulozy 
do glukozy (scukrzanie), fermentację glukozy i pentozy do etanolu, odwadnianie 
etanolu, pozyskiwanie ligniny jako nośnika energii cieplnej i jej spalanie. Tech-
nologie te są obecnie intensywnie badane i doskonalone, przede wszystkim  
z uwagi na „przeciwstawne” biologicznie i fizycznie procesy hydrolizy i fermenta-
cji enzymatycznej, które przebiegają jednocześnie w masie biomasy. Dodatnie 
wielkości efektywności energetycznej uzyskują procesy wytwarzania bioetanolu 
z biomasy „odpadowej”, o dużej zawartości lignin [DRESZER i in. 2003; FELIX, TIL-
LEY 2009; ROSZKOWSKI 2009], z użyciem nowych rodzajów enzymów. Obecnie 
efektywność energetyczna samego procesu fermentacji lignocelulozowej wynosi 
ok. 35%, a efektywność całej technologii, z wykorzystaniem energii cieplnej z li-
gnin, szacowana jest na ok. 68% [HAMELINCK i in. 2005]. Po uwzględnieniu nakła-
dów energii, niezbędnych do przygotowania (rozdrobnienia) surowców, utrzyma-
nia temperatur procesowych i wytworzenia enzymów, efektywność energetyczna 
szacowana jest na 1,25–5,4, przy czym najlepsze wskaźniki uzyskano z wykorzy-
staniem jako surowca trzciny cukrowej (Brazylia), o dużym udziale spalanych li-
gnin. Najnowsze technologie wytwarzania bioetanolu z surowców roślinnych po-
chodzących z obszarów o ograniczonej przydatności żywnościowej (proso rózgo-
wate, trawy łąkowe) polegają na pirolitycznej przemianie biomasy w gaz syntezo-
wy i katalitycznej konwersji otrzymanego gazu do bioetanolu. Sprawność energe-
tyczna samej przemiany biomasy w bioetanol tą metodą szacowana jest na 80% 
(bez uwzględnienia operacji pośrednich).  
 
Oprócz zawartości wody, istotnym elementem składu chemicznego biomasy, 
zwłaszcza podczas jej spalania, jest popiół. Zawartość i skład chemiczny popiołu 
nie tylko zmniejszają wartość opałową biomasy, ale także utrudniają przebieg 
przemian postaci energii w procesach technologicznych [CHERNEY 2006]. Ilość 
popiołu w biomasie waha się od ok. 0,5% do nawet 10–12% w trawach z miej-
skich terenów zielonych. Najmniejszą zawartością popiołu cechuje się drewno 
leśne i biomasa z lasów energetycznych (wiklina, topola, robinia i in.), trawy wie-
loletnie 3–6%, siano, siano łąkowe, sianokiszonka 7,5–9%, a słoma zbóż i kuku-
rydzy 9–11%. Dużą zawartość popiołów wykazuje zwłaszcza biomasa z roślin 
wieloletnich typu C3 (np. mozga trzcinowata powyżej 6%), natomiast w upra-
wach typu C4 zawartość popiołu nie przekracza na ogół 2–4% [ECN 2012; van 
EIJK 2012; STOLARSKI i in. 2008]. Oprócz zawartości popiołu wynikającej z bu-
dowy chemicznej biomasy, jego ilość zależy także od warunków uprawy i zbioru 
(skład gleby, technologie i terminy zbioru, a nawet od stanu dojrzałości). Dodat-
kowymi elementami wpływającym na ilość i właściwości popiołów, a tym samym 
i na sprawność przetwarzania biomasy na energię, jest zawartość innych skład-
ników, zwłaszcza krzemionki (1–4%) i metali alkalicznych (potasu i sodu 0,2–
2,0%) oraz chloru 0,1–0,5% i siarki 0,07–0,15%. Udział krzemionki w liściach 
traw kilkakrotnie przewyższa jej zawartość w łodygach i zależy przede wszyst-
kim od typu środowiska glebowego. Popioły powstające podczas spalania bio-
masy powodują powstawanie szlaki, korozję i osady w komorach spalania, za-
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kłócenia procesów technologicznych, a także powstawanie odpadów wymagają-
cych odrębnych metod utylizacji. Zastosowanie popiołów jako odpadów użytko-
wych, np. jako składnika materiałów budowlanych jest niedopuszczalne ze 
względu na zawartość składników szkodliwych dla zdrowia ludzkiego (smoły, 
metale ciężkie). Negatywne oddziaływanie dużej zawartości popiołów w bioma-
sie spowodowało, że niekiedy w danych dotyczących wartości opałowej zazna-
cza się „bez popiołu”.  

 
Czynniki wpływające na energetyczną efektywność wykorzystania 
biomasy 

 
S t r a t y  p o d c z a s  z b i o r u. Zbiór mechaniczny, zwłaszcza drzew i krzewów 
szybko rosnących, jak wierzba czy topola, należy zaliczyć do operacji wymaga-
jących znacznych nakładów energetycznych. Na podstawie wyrywkowych da-
nych nakłady te można szacować na 0,3–0,7 GJ·t–1 s.m. [LISOWSKI (red.) 2010]. 
Całkowite nakłady energetyczne na transport biomasy z pola do miejsca użytko-
wania zależą przede wszystkim od odległości przewozów, postaci przemiesz-
czanej biomasy (gęstość energetyczna ładunku) oraz dostępnych środków 
transportu. Dalszymi operacjami w technologiach użytkowania biomasy roślinnej 
mogą być cięcie i rozdrabnianie (zrębkowanie, mielenie), pochłaniające energię 
w ilości 0,1–0,4 GJ·t–1 s.m., peletyzacja (ciśnieniowe formowanie peletów, bry-
kietów itp.) – 0,3–0,5 GJ·t–1 s.m., suszenie – 0,35 GJ·t–1 s.m. i silosowanie  
(w technologiach wytwarzania biogazu) – 0,5 GJ·t–1 s.m. [FISCHER i in. 2010a, b; 
HELLER i in. 2003; KEOLEIAN, YOLK 2005; MAIN i in. 2007; MIAO i in. 2011; 
SOKHANSANJ, FENTON 2006; THORSELLA i in. 2004]. Rozdrabnianie występuje ja-
ko niezbędna operacja, dostosowująca postać fizyczną biomasy do przetwarza-
nia na surowiec energetyczny, umożliwiający zastosowanie go w paleniskach 
urządzeń przemysłowych (elektrownie i in.) lub poprzedzający formowanie bio-
masy w pelety (granule), co ułatwia transport (zwiększenie gęstości przewożo-
nej masy kg·m–3). Zwiększanie stopnia rozdrobnienia powoduje wzrost poboru 
mocy urządzeń rozdrabniających (tym samym zwiększa nakłady energii), ale  
z reguły pozwala poprawić wskaźniki wykorzystania energii zawartej w biomasie 
na ciepło lub energię elektryczną. Mielenie biomasy „łodygowej” pochłania ok. 
0,15–0,25 GJ·t–1 s.m., a jej peletyzacja 0,25–0,42 GJ·t–1 s.m. [JANNASCH i in. 
2001; MIAO i in. 2011]. Jeśli zachodzi konieczność wysuszenia biomasy przed 
wytwarzaniem peletów nakłady na peletyzację wzrastają do 0,47–0,82 GJ·t–1 s.m. 
[SOKHANSANJ, FENTON 2006].  

 
Podczas zbioru różnego typu maszynami występują mechaniczne straty masy, 
których wielkość zależy od rodzaju (i gatunku) rośliny, technologii zbioru i stanu 
plantacji. Istotny wpływ ma także termin zbioru, wilgotność zbieranego materiału  
i sposób transportu. Straty podczas zbioru bylin i upraw wieloletnich szacowane 
są na ok. 10% [BOERJESSON 1996; FINNAN 2010; WĘGRZYN, ZAJĄC 2008]. W przy-
padku upraw o charakterze lasów energetycznych przeciętne straty wynoszą ok. 
3,5%, ale w przypadku wykorzystania podłoża (ścierniska) do krótkotrwałego, 
technologicznego przetrzymywania, np. zrębków wierzby, straty te dochodzą do 
10%. Podczas zbioru wierzby w formie zrębków o wilgotności ok. 50% i dosusza-
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niu ich w pryzmach na polu straty w ciągu 5 miesięcy dochodzą do 20%. Mniejsze 
straty, wynoszące do 10–12% (mechaniczne i biologiczne – grzyby), występują 
podczas przechowywania wierzby bez rozdrabniania i w pryzmach zabezpieczo-
nych przed dostępem powietrza [BOERJESSON 1999; BOYD i in. 2001; CASLIN i in. 
2010; SZCZUKOWSKI (red.) 2012]. Podczas zbioru i przechowywania prosa rózgo-
watego w postaci bel prostopadłościennych i walcowych straty suchej masy i bio-
logiczne wynosiły od ok. 10 do ok. 40% (!), przy czym straty w belach prostopa-
dłościennych były wyraźnie większe [MOONEY i in. 2012]. Przechowywanie bel 
przez ok. 6 miesięcy powodowało 2–3-krotne zwiększenie strat. 

 
F o r m a  c z ą s t e k  i  s t o p i e ń  r o z d r o b n i e n i a. Fizyczna postać biomasy 
(forma cząstek, stopień rozdrobnienia (wielkość cząstek), gęstość masowa, gę-
stość energetyczna, ciekłość (fluidity)) wpływa istotnie na efektywność przetwa-
rzania biomasy na energię, a także na wybór procesów technologicznych. Zmiana 
postaci fizycznej biomasy z reguły wymaga dodatkowych nakładów energii. Przy-
kładowo zbiór wierzby w rejonach klimatu umiarkowanego, dokonywany jest za-
zwyczaj w okresie wczesnej wiosny, gdy wilgotność zbieranej masy wynosi ok. 
30%, co umożliwia wykorzystanie zebranej biomasy bez uprzedniego suszenia. 
Zbiór wykonywany sieczkarniami zbierającymi pozwala zebrać ok. 60% plonu bio-
logicznego (30% to karpy i korzenie, 10% to masa opadłych liści) [BOERJESSON 
1999; CASLIN i in. 2010, LISOWSKI (red.) 2010; SZCZUKOWSKI (red.) 2012]. Pocięcie 
zbieranych łodyg na zrębki o długości 50–100 mm ułatwia transport do miejsc 
przechowywania i ewentualnego dalszego suszenia. Suszenie zrębków pochłania 
do 1,0–2,5 GJ·t–1 s.m. w zależności od wilgotności zrębków i technologii suszenia, 
co stanowi równoważnik 5–13% wartości opałowej zbieranego plonu. Składowanie 
zrębków z wierzby, w zależności od długotrwałości, powoduje straty 5–20% masy, 
a w przypadku zbioru jesienią straty te dochodzą do 40% [BOERJESSON 1999]. Ze 
zrębków wierzby można także wytwarzać pelety, ale wymaga to uprzedniego do-
suszenia zrębków do wilgotności <10% i rozdrobnienia do wielkości 1,0–3,2 mm, 
co pochłania 0,4–0,8 GJ·t–1 s.m. [CASLIN i in. 2010; JANNASCH i in. 2001; MANI i in. 
2010; MIAO i in. 2011; SOKHANSANJ, FENTON 2006]. W tym przypadku peletyzacja 
obniża rzeczywisty plon energii o 2,0–3,0%. Wytwarzanie peletów z drewna lasów 
energetycznych zwiększa nakłady energii o ok.17% w porównaniu ze zrębkami,  
a dodatkowym utrudnieniem jest nawilżanie się peletów w czasie transportu i prze-
chowywania, co zmniejsza ich wartość opałową z 17 do 10 MJ.kg–1 [BAUEN i in. 
2009]. W przypadku zbioru prosa rózgowatego, przeznaczonego do wytwarzania 
peletów o wilgotności 6–10%, średnicy i długości ok. 6 mm, nakłady energetyczne 
na ich wytworzenie wynoszą 0,4 GJ·t–1 oraz występuje ubytek ok. 5% suchej ma-
sy powodowany „rozkurzem” [CASLIN i in. 2010; DAUGHERTY 2001; MADAKADZE i in. 
1998]. Zwiększanie stopnia rozdrobnienia (zmniejszanie wymiarów cząstek) 
zwiększa sprawność energetyczną i ułatwia procesy przemian termochemicznych, 
ale ze względu na energochłonność wymaga uprzedniego wykonania odpowied-
nich analiz opłacalności energetycznej [MIAO i in. 2011]. Rozdrabnianie miskanta 
na 0,8 mm cząstki wymaga nakładów energii ok. 16 MJ·kg–1 s.m., co w przybliże-
niu odpowiada wartości opałowej 1 kg s.m. (efektywność ujemna).  
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G ę s t o ś ć  m a s o w a ,  g ę s t o ś ć  e n e r g e t y c z n a. Gęstość masowa (t·m–3, 
kg·m–3) i gęstość energetyczna (GJ·m–3, GJ·t–1), oprócz zawartości wody w bio-
masie, jest istotnym elementem (czynnikiem) oceny efektywności energetycz-
nego wykorzystania biomasy (tab. 3) [CLARKE i in. 2011; ROGERS, BRAMMER 
2009]. Przeciętna gęstość energetyczna dla biomasy stałej waha się w grani-
cach 18–21 MJ·kg–1 s.m., a gęstość masowa, zależnie od postaci i formy, wynosi 
od 60–120 kg·m–3 dla biomasy rozdrobnionej (20–40 mm), bele 140–180 kg·m–3, 
zrębki wierzby 240–260 kg·m–3 i 450–800 kg·m–3 dla peletów [CLARKE i in. 2011]. 
Obydwa te wskaźniki wraz z długością przewozów (transportu) decydują o wiel-
kości nakładów energetycznych, niezbędnych do przewozu (transportu) biomasy 
do miejsc jej utylizacji. Przeciętne nakłady energii na transport biomasy wynoszą 
1,3–1,5 MJ·t–1·km–1 [JANNASCH i in. 2001]. Przy przewozie na odległość 80–100 km 
zużycie energii na transport dorównuje wartości energetycznej przewożonej 
biomasy [BOERJESSON 1996; CASTILLO i in. 2010; FREIERMUTH-KNUCHEL 2007; 
SOKHANSANJ, FENTON 2006]. W przypadku dostarczania biomasy stałej o wilgot-
ności ok. 30% z powierzchni ok. 1200 ha (1,5 tys. t s.m., co odpowiada potrze-
bom elektrociepłowni o mocy 2 MWe), racjonalny promień dowozu nie powinien 
przekraczać 20 km [BOERJESSON 1996]. W transporcie bel na zmienne odległo-
ści 20–100 km nakłady energii wynoszą 0,93 GJ·t–1, a peletów – 0,27 GJ·t–1 
[SOKHANSANJ, FENTON 2006]. W przypadku wytwarzania biogazu, ze względu na 
możliwość wykorzystywania tylko 50–80% energii wniesionej, ekonomiczna od-
ległość dowozu gnojowicy nie powinna przekraczać 200 km, a miejskich odpa-
dów organicznych 600 km [HUOPANA i in. 2011]. 

 
Tabela 3. Gęstość energetyczna biomasy stałej 
Table 3. Energetic density of solid biomass 

Rodzaj biomasy   
Kind of biomass 

[m3·t–1 s.m.] 
[m3·t–1 d.m.] 

[t·m–3 s.m.] 
[t·m–3 d.m.] 

[GJ·m–3 s.m.] 
[GJ·m–3 d.m.] 

Drewno  Wood 
Zrębki – drewno twarde  Chips – hard wood    4,4 0,23 4,0–42 
Zrębki – drewno miękkie  Chips – soft wood   5,2–5,6 0,18–0,19 3,0–3,2 
Pelety  Pellets 1,6–1,8 0,56–0,63 10,4–12,0 
Trociny  Sawdust 6,2 0,12 1,9–2,0 
Wyręby sanitarne  Sanitation felling         10,3 0,1 1,5 

Uprawy energetyczne, słoma  Energy crop, straw    
Słoma luzem  Straw in bulk 25–50 0,02–0,04 0,3–0,6 
Sieczka ze słomy 15 mm  Straw chaff 15 mm   12–50 0,02–0,08 0,3–1,0 
Brykiety  Briquetts  ∅ 32 mm    25–30 0,35 6,4 
Bele  Bales ∅ 0,6x0,9x2,4 m   4,2–4,7 0,20–0,25 3,7–4,7 
Bele Bales ∅ 1,2–1,6 x 1,2–1,5 m 6,2–7,1 0,15–0,20 2,8–4,5 
Rozdrobnione w młynach udarowych 
Ground by impact mills 10–48 0,02–0,11 3,6 

Pelety  Pellets ∅ 6 mm 1,4–1,8 0,56–0,71 9,8–14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BAUEN i in. [2009], MCKENDRY [2002].  
Source: own elaboration based on: BAUEN et al. [2009], MCKENDRY [2002]. 

 
Oprócz składu chemicznego biomasy (łącznie z zawartością wody), na efektyw-
ność energetyczną wpływają rodzaj i wielkość (wydajność cieplna) urządzeń do 
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przetwarzania energii cieplnej zawartej w biomasie. Na efektywność energe-
tyczną procesów korzystnie wpływa zwiększenie wydajności (przepustowości) 
urządzeń przetwarzających ciepło z biomasy na inne postacie energii. Szacuje 
się, że efektywność energetyczna w ok. 30% zależy od zdolności (wielkości) 
produkcji. Podczas wytwarzania energii elektrycznej ze spalanej biomasy efek-
tywność energetyczna dla zakresu mocy 2–10 MWe wynosi 15–20%, a przy 
mocach powyżej 30 MWe 30%. W biogazowniach sprawność wytwarzania 
energii elektrycznej z uzyskanego biogazu wynosi ok. 30%, a energii cieplnej  
i elektrycznej ok. 80%. 

 
W elektrociepłowniach o mocach poniżej 1 MW sprawność konwersji uzyskuje 
wartości 10–15%, a w zakładach o mocy znamionowej powyżej 50 MW spraw-
ność ηk wynosi 35–40% [BAUEN i in. 2009; MALATAK, PASSIAN 2011; PICAZO-
ESPINOZA i in. 2011; SCHOLZ i in. 1998]. 

 
Wnioski 

 
1. Efektywność energetyczna przetwarzania biomasy na różne postacie energii 

jest głównym elementem określającym energetyczną przydatność biomasy  
w gospodarkach świata i poszczególnych krajów. Określenie wartości ener-
getycznej biomasy często wymaga wykonania badań analitycznych, prze-
prowadzenia analiz i (lub) przyjęcia uzasadnionych założeń. Uzyskiwane wy-
niki mogą być wystarczająco dokładne w porównaniu z danymi, wynikającymi 
z szacunku wartości energetycznych energii wiatru, promieniowania słonecz-
nego czy pływów morskich. 

2. Ocena przydatności energetycznej biomasy wymaga uwzględnienia nie tylko 
cech i właściwości samej biomasy, ale przede wszystkim analizy wszystkich 
etapów jej przetwarzania (biomasy) na określone postacie energii, z zasto-
sowaniem analiz i procedur LCA, uwzględniając także technologie przetwa-
rzania (konwersji) biomasy na energię wraz z ich uwarunkowaniami (np. wil-
gotność i rozdrobnienie biomasy, zagospodarowanie i formy odpadów – po-
pioły, substrat pofermentacyjny itp.).  

3. Biomasa jest złożoną mieszaniną o dużym stopniu zmienności materii orga-
nicznej, z niewielkim udziałem materii nieorganicznej, zawierającą różne stałe  
i płynne fazy. Głównym składnikiem organicznym biomasy są lignina, celuloza  
i hemiceluloza, które powinny być wykorzystane do przemiany na odmienne 
rodzaje (postacie) energii, z zastosowaniem odpowiednich technologii, obec-
nie w większości znajdujących się w różnie zaawansowanych fazach badań  
i wdrożeń.  

4. Struktura i budowa chemiczna biomasy (z wyjątkiem drewna) różni się istot-
nie od paliw konwencjonalnych (zwłaszcza węgla), co w wielu przypadkach 
bardzo utrudnia energetyczne wykorzystanie zasobów biomasy i jest główną 
przyczyną rozpowszechnionego użycia drewna (ok. 80% wykorzystywanych 
zasobów biomasy). 

5. Duża część publikowanych wyników ocen przydatności energetycznej różno-
rodnych rodzajów biomasy z zastosowaniem różnych technologii wykazuje 
niekorzystne wyniki stosunku energii pozyskanej do wykorzystanej. Zróżni-
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cowanie tych wyników dotyczy zarówno analiz wykonywanych zgodnie z pro-
cedurami LCA, jak i analiz uproszczonych. Podobnie zmienne wyniki uzyski-
wane są w dostępnych rezultatach ekonomicznych analiz energetycznego 
wykorzystywania zasobów biomasy.  

6. Ze względu na zmienne szacunki dostępności i kosztów pozyskiwania trady-
cyjnych nośników energii (gaz ziemny i łupkowy, nowe złoża ropy naftowej, re-
nesans elektrowni węglowych, „schyłek” elektrowni jądrowych) energetyczne 
wykorzystanie zasobów biomasy (oprócz drewna różnego pochodzenia) w per-
spektywie 10–15 lat wydaje się wątpliwe, a bez utrzymania istniejących syste-
mów dotacji i subwencji prawdopodobnie nie będzie ekonomicznie uzasadnione. 
Różnorodność i zmienność systemów dotacji i ulg w zasadzie uniemożliwia 
wiarygodną analizę, ocenę i porównanie efektywności ekonomicznej. 

7. Zdaniem autora, obecny poziom wiedzy nie pozwala na uznanie biomasy za 
efektywny, przyszłościowy surowiec energetyczny z zachowaniem wszyst-
kich wymogów ochrony zdrowia, środowiska i bioróżnorodności. Za poten-
cjalny rodzaj bioenergii, nadający się do rzeczywistych zastosowań energe-
tycznych, można natomiast uważać postacie (formy) energii otrzymywane  
z utylizacji odpadów organicznych, osadów ściekowych, wysypisk i źródeł 
biologicznych (biogaz) ze względu na ich uciążliwość dla środowiska i niską 
cenę takich substratów, a nie z racji bezpośrednich korzyści energetycznych.  

 
Bibliografia 

 
ADEBANJO A. 2005. Production of fuels and chemicals from biomass derived oil and lard 
[online]. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Internecie: http://library2.usask.ca/theses/available/ 
etd-02242005-170640/ 

BAUEN A., BERNDES G. JUNGINGER M. LONDO M., VUILLE F.  2009. Bioenergy – a sustainable and 
reliable energy source [online]. IEA Bioenergy. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Internecie: 
www.ieabioenergy.com  

Basisdaten – Bioenergie Deutschland 2012. [online]. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Interne-
cie: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/7571/1/cp07od07.pdf  

BERGLUND M., BOERJESSON P. 2006. Assessment of energy performance in the life-cycle of bio-
gas production. Biomass and Bioenergy. Vol. 30 s. 254–66. 

BLESGEN A., HASS V. 2010. Efficient biogas production through process simulation. Energy Fu-
els. Vol. 24 (9) s. 4721–4727. 

BOERJESSON  P.I. 1996. Energy analysis of biomass production and transportation. Biomass Bio-
energy. Vol. 11 (4) s. 305–318. 

BOERJESSON  P.I. 1999. Environmental effects of energy crop cultivation in Sweden: Identification 
and quantification. Biomass and Bioenergy. Vol. 16 s. 137–154.  

BOYD J., CHRISTERSON L., DINKELBACH L. 2001. Energy from willow. Booklet published as part of 
the REgrow ALTENER II Programme of EC. Edynburg. Wydaw. SAC. 

BRAUN  R.  2007. Efficiency of energy crop digestion. W: Materials European Biogas Workshop 
[online]. Esbjerg. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.ramiran.net/doc07/ 
Biogas III/Rudolf_Braun.pdf  



Energia z biomasy – efektywność, sprawność… Cz. 2 

© ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 65 

BRAUN R., WEILAND P., WELLINGER A. 2009. Biogas from crop digestion. Task 37 – Energy from 
biogas and landfill gas [online]. IEA Bioenergy. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Internecie: 
http://www.biogas.org.nz/Publications/Resources/biogas-from-energy-crop-digestion.pdf 

CAPROS P., MANTZAS L., TASIOS N., DEYITA A., KOUYARTAKIS N. 2010. EU energy trends to 2030. 
Bruksela. Directoriat General for Energy. ISBN 978-92-79-16191-9 ss. 180. 

CASLIN B., FINNAN J., MCCRACKEN A. 2010. Short rotation coppice willow best practice guidelines. 
Belfast. AFBI Agri-–Food & Bioscience Institute. 

CASTILLO A, PANOUTSOU C., BAUEN A. 2010. Report on biomass market segments within the trans-
port, heat & electricity – CHP sectors for EU27 & Member States [online].  [Dostęp 09.11.2012]. 
Dostępny w Internecie: http://www.biomassfutures.eu/work_packages/WP2 Demand 

CHAVANNE X., FRANGI J.P. 2011. Comparison of energy efficiency to produce agroethanol  
between various industries and processes: Synthesis. Biomass and Bioenergy. Vol. 35  
s. 2737–2754. 

CHERNEY J. 2006. Ash content of grasses for biofuel. Bioenergy Information Sheet. Nr 5. Cornell 
University s. 1–2. 

CLARKE S., ENG P., PRETO F. 2011. Biomass densification for energy production [online]. [Dostęp 
09.11.2012]. Dostępny w Internecie: www.omafra. gov.on.ca/English/engineer/facts/l-035.pdf 

CROPGEN 2012. Data Base Anaerobic Digestion [online]. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny  
w Internecie: http//www.biogas-info.co.uk/index.php/  

DAUGHERTY E. 2001. Biomass energy systems efficiency: Analyzed through a Life Cycle As-
sessment. Lund. Lund University ss. 39. 

DEMIRBAS  A. 2011. Competitive liquid biofuels from biomass. Applied Energy. Vol. 88 s. 17–28. 

DIAZ–FELIX W., RILEY M., ZIMMT W., KAZZ M. 2009. Pretreatment of yellow grease for efficient 
production of fatty acid methyl esters. Biomass and Bioenergy. Vol. 33 (4) s. 558–563. 

DRESZER K., MICHAŁEK R., ROSZKOWSKI A. 2003. Energia odnawialna – możliwości jej pozyski-
wania i wykorzystania w rolnictwie. Kraków–Lublin–Warszawa. Wydaw. PTIR. ISBN 83-917053-
0-7 ss. 256. 

ECN – Energy Research Centre of the Netherlands 2012. Phyllis database [online]. [Dostęp 
09.11.2012]. Dostępny w Internecie: www.ecn.nl/phyllis/  

van EIJK R.J. 2012. Options for increased utilization of ash from biomass combustion and co–
firing. IEA Bioenergy Task 32 Deliverable D4. 

FELIX E., TILLEY D. 2009. Integrated energy, environmental and financial analysis of ethanol pro-
duction from cellulosic switchgrass. Energy 34 s. 421–436. 

FINNAN J. 2010. Harvesting Energy Crops [online]. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Internecie: 
www.teagasc.ie/publications/  

FISCHER G., PRIELER S., VAN VELDHUIZEN H., LENSINK S.M., LONDO M. DE WIT M . 2010. Biofuel 
production potentials in Europe: sustainable use of cultivated land and pastures. Part I. Land 
productivity potentials. Biomass and Bioenergy. Vol. 34 s. 159–172. 

FISCHER G., PRIELER S., VAN VELDHUIZEN H., LENSINK S.M., LONDO M. de WIT M. 2010. Biofuel 
production potentials in Europę: Sustainable use of cultivated land and pastures. Part 2: Land 
productivity. Biomass and Bioenergy V. 34 s. 173–187. 

FREIERMUTH-KNUCHEL R., KÄGI T., GAILLARD G., HÖLSCHER TH., MÜLLER-SÄMANN K., DEIMLING S. 
2007. LCA of energy crops from the perspective of a multifunctional agriculture [online]. Life 
Cycle Managament Conference. Zurych. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Internecie: 
www.lcm2007.org/Presentation/TU_3.05-Freiermuth.pdf 



Andrzej Roszkowski 

                                                            © ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 66 

HAMELINCK C.N., van HOOIJDONK G., FAAU P. 2005. Ethanol from lignocellulosic biomass: techno-
economic performance in short-, middle- and long-term. Biomass and Bioenergy. Vol. 28  
s. 384–410. 

HAQ Z. 2002. Biomass for electricity generation [online]. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Inter-
necie: http://docsfiles.com/pdf_biomass_for_electricity_generation_by_zia_haq.html  

HELLER M.,  KEOLEIAN G., VOLK  T. 2003. Life   Cycle Assessment of a willow bioenergy cropping  
system. Biomass and Bioenergy. Vol. 2 s. 147–165. 

HUOPANA H. 2011. Energy efficient model for biogas production in farm scale.  University of Jy-
vaskyla ss. 89. 

JANNASCH R., QUAN Y., SAMSON R. 2001. A process and energy analysis of palletizing switch-
grass – Final Report [online]. [Dostęp 09.11.2012]. Dostępny w Internecie: 
http://www.reapcanada.com/online_library/feedstock_biomass 

KACHEL-JAKUBOWSKA M., KRASZKIEWICZ A., SZPRYNGIEL M., NIEDZIÓŁKA I. 2012. Możliwości wyko-
rzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne. Inżynieria Rolni-
cza. Nr 6 s. 61–68.  

KEOLEIAN G.A., YOLK T.A. 2005. Renewable energy from willow biomass crops: life cycle en-
ergy, enwironmental and economic performance. Critical Reviews in Plant Sciences. Vol. 24 
s. 385–406. 

KERN J., EMMERICH H. 2011. Hydrothermal carbonization of biomass residuals: a comparative 
review of the chemistry, processes and applications of wet and dry pyrolysis. Biofuels 2(1)  
s. 89–124. 

KLUGMANN-RADZIEMSKA E., LEWANDOWSKI W.M., CIUNEL K., MELER P., RYMS M. 2010. Bilans ener-
getyczny cyklu produkcji i eksploatacji RME w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Nafta Gaz. 
Nr 7 s. 586–590. 

LAHTOMÄKI A. 2006.Biogas production from energy crops and crop residues. University of Jy-
väskylä. ISBN 951-39-2559-5 ss. 91. 

LARSEN S., BRUUN S., LINDEDAM J. 2012. Straw yield and saccharification potential for ethanol in 
cereal species and wheat cultivars. Biomass and Bioenergy. Vol. 45 s. 239–250. 

LISOWSKI A. (red). 2010. Technologie zbioru roślin energetycznych. Warszawa. Wydaw. SGGW 
ss. 145. 

MADAKADZE L, STEWART K., PETERSON P., COULMAN B., SAMSON R., SMITH L. 1998. Light intercep-
tion, use–efficiency and energy yield of switchgrass grown in a short season area. Biomass and 
Bioenergy. Vol. 5 s. 475–482. 

MAIN M., JOSEPH S., HANG Y., MACLEAN H. 2007. Assessing the energy potential of agricultural 
bioenergy pathways for Canada. Canadian Journal of Plant Science. Vol. 87 s. 781–792. 

MALATAK  J., PASSIAN L. 2011. Heat-emission analysis of small combustion equipments for bio-
mass. Research Agricultural Engineering. Vol. 57 s. 37–50. 

MALCA J., FREIRE F. 2006. Renewability and life-cycle energy efficiency of bioethanol and bio-
ethyl tertiary butyl ether (bioETBE): Assesing the implications of allocation. Energy. Vol. 31  
s. 3362–3380. 

MATA T.M., CARDOSO N., ORNELAS M., NEYES S., CAETANO N. 2010. Sustainable production of 
biodiesel from tallow, lard and poultry fat and its quality evaluation [online]. [Dostęp 09.11.2012]. 
Dostępny w Internecie: www.aidic.it/CISAP4/webpapers/46Mata.pdf  

MCKENDRY P. 2002. Energy production from biomass (part 1): Overview of biomass. Bioresource 
Technology. Vol. 83 s. 37–46. 



Energia z biomasy – efektywność, sprawność… Cz. 2 

© ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 67 

MIAO Z., GRIFT T., HANSEN A., TING K. 2011. Energy reąuirement for comminution of biomass in  
relation to particle physical properties. Industrial Crops and Products. Vol. 33 s. 504–513. 

MOERSCHNER, J., GEROWITT B. 1998. Energiebilanzen von Raps bei unterschiedlichen Anbauin-
tensitäten. Landtechnik. Nr 53 s. 384–385. 

MOONEY D..  LARSON J.,  ENGLISH B., TYLER D. 2012. Effect of dry matter loss on profitability of 
outdoor storage of switchgrass. Biomass and Bioenergy. Vol. 44 s. 33–41. 

MULKA R., SZLACHTA J., SZULCZEWSKI W. 2011. Modelowanie przebiegu fermentacji beztlenowej 
w oparciu o podstawowe czynniki sterujące procesem. Inżynieria Rolnicza. Nr 9 s. 137–143. 

MURSEC B., VINDIS P., JANZEKOVIC M., BRUS M., CUS F. 2009. Analysis of different substrates for 
processing into biogas. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 
Vol. 37 s. 652–659.  

NAGHIU A., BURNETE N. 2005. Renewable energy – a challenge to agricultural farms. Trakia 
Journal of Sciences. Vol. 3. No. 6 s. 1–7. 

NIGAM P.S., SINGH A. 2011. Production of liquid biofuels from renewable resources. Progress in 
Energy and Combustion Science. Vol. 37. Iss. 1 s. 52–68. 

NJF– Nordic Association of Agricultural Scientists 2009. Energy conversion from biomass pro-
duction – EU – Agrobiogas. NJF Report. Vol. 5. No 3. 

PERLACK R., TURHOLLOW A. 2003. Feedstock cost analysis of corn stover residues for further 
processing. Energy. Vol. 28 s. 1395–1403. 

PHAN  A.,  PHAN  T. 2008. Biodiesel production from waste cooking oils. Fuel. Vol. 87 s. 3490–3496. 

PICAZO-ESPINOSA R., GONZALEZ-LÓPEZ J., MANZANERA M. 2011. Bioresources for third-generation 
biofuels. Biofuel's Engineering Process Technology. Wiedeń. M.A. dosSantos – Bernandes  
s. 16–133. 

ROGERS  J., BRAMMER J. 2009. Analysis of transport costs for energy crops for use in biomass 
pyrolysis plant networks. Biomass and Bioenergy. Vol. 33 s.1367–1375. 

ROSZKOWSKI A. 2009. Bioenergia – pola i lasy zastąpią węgiel, ropę i gaz? Inżynieria Rolnicza. 
Nr 1 s. 243–257. 

SCHOLZ V., BERG W., KAULFUSS P. 1998. Energy balance of solid biofuels. Journal of Agricultural 
Engineering Research. Vol. 71 s. 263–272. 

SOKHANSANJ S., FENTON J. 2006. Cost benefit of biomass supply and preprocessing. Research 
Integration Program – Synthesis Report BIOCAP. 

STOLARSKI M.,  SZCZUKOWSKI S.,  TWORKOWSKI  J.  2008.  Biopaliwa z biomasy wieloletnich roślin 
energetycznych. Energetyka i Ekologia. Nr 1 s. 77–80. 

SZCZUKOWSKI S. (red) 2012. Wieloletnie rośliny energetyczne – monografia. Warszawa. MUL-
TICO Oficyna Wydawnicza. ISBN 978-83-7763-051-8 ss. 156. 

SZULC S., GOLIMOWSKI W. 2010. Strategy and possibilities of biofuels production from animal fat 
in Poland. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 55(2) s. 88–91. 

THORSELLA S., EPPLINA F., HUHNKEB R., TALIAFERROC C. 2004. Economics of a coordinated bio-
energy feedstock harvest system lignocellulosic biomass harvest cost. Biomass and Bioenergy.  
Vol. 27 s. 327–337. 

WĘGRZYN A., ZAJĄC G. 2008. Wybrane aspekty badań efektywności energetycznej technologii 
produkcji biomasy roślinnej. Acta Agrophysica. Vol. 11(3) s. 799–806. 



Andrzej Roszkowski 

                                                            © ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 68 

WRÓBLEWSKA H., KOMOROWICZ M., PAWŁOWSKI J., CICHY W. 2009. Chemical and energetical 
properties of selected lignocellulosic raw materials. Folia Forestalia Polonica. PAN. Series B. 
Iss. 40 s. 67–78. 

ZAMAN Z., POULSEN T., NIZAMI  A-S., RAFIQUE R.,  KIELY G., MURPHY J. 2011. How can we improve 
biomethane production per unit of feedstock in biogas plants? Applied Energy. Vol. 88 (6)  
s. 2013–2018. 

ZHANG R., BROWN R.C., SUBY A. 2004. Thermochemical generation of hydrogen from switch-
grass. Energy and Fuels. Vol. 18 s. 251–256.  
 

 
Andrzej Roszkowski 

 
ENERGY FROM BIOMASS – EFFECTIVENESS, EFFICIENCY  

AND ENERGETIC USABILITY. 
PART 2 

 
Summary 

 
The 1st part of this study presented problems concerning energetic conditions of us-
ing and the evaluation of attainable biomass sources, their chemical and biochemi-
cal composition. This part discussed the effects of basic technological and other fac-
tors on effectiveness and efficiency of energy generation from biomass. The conclu-
sions resulted from both parts of study were also presented here. 
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