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Wstęp
Polska jest krajem o korzystnych warunkach do produkcji 

biomasy na cele energetyczne. W warunkach klimatycznych i 
geografi cznych naszego kraju to biomasa jest najbardziej do-
stępnym i obfi tym odnawialnym źródłem energii przez co budzi 
coraz większe zainteresowanie wśród potencjalnych jej odbior-
ców. Należą do niej surowce pochodzenia roślinnego i zwierzę-
cego, które ulegają biodegradacji i pochodzą z produkcji rol-
niczej, a także przemysłu rolno-spożywczego. Spośród wielu 
rodzajów biomasy największe znaczenie ma biomasa pocho-
dzenia roślinnego Do biopaliw stałych zalicza się m.in.: słomę, 
drewno, rośliny energetyczne, a także ziarno. Są to surowce 
energetyczne pierwotne, które, poza korzyścią ekologiczną 
i ekonomiczną, dają szansę rozwoju rolnictwa [8, 232-237].

Biomasa, jako jedyna spośród odnawialnych źródeł energii 
może być wykorzystywana na trzy sposoby: poprzez spalanie, 
pirolizę oraz zgazowanie. Spalanie polega na bezpośrednim 
spalaniu biomasy lub jej przetworzonej postaci (pelet, bry-
kiet) w kotłach. Piroliza polega na degradacji cieplnej biomasy 
w warunkach ograniczonego dostępu powietrza przy utrzymy-
wanej temperaturze 500-800°C. W tym procesie otrzymuje się 
gaz palny, olej i paliwo stałe (węgiel drzewny, ksylit). Zgazowy-
wanie to proces analogiczny do pirolizy, jest on jednak prze-
prowadzany w wyższej temperaturze wynoszącej 800-1300°C. 
Spośród tych procesów przetwarzania największe znaczenie 
na terenie Polski ma spalanie i zgazowywanie. Piroliza nie 
znalazła jeszcze swojego miejsca w procesach przetwarzania 
biomasy na terenie naszego kraju [4, 1-160; 5, 1-71; 11].

1. Możliwości wykorzystania biomasy na cele 
energetyczne

Biomasa jako odnawialne źródło energii posiada bardzo 
wiele zalet, które przemawiają za jej energetycznym wyko-
rzystywaniem. Spośród zalet o charakterze ekologicznym 

możemy wymienić: ochronę środowiska w szerokim aspek-
cie: ograniczenie emisji gazów i pyłów szkodliwych (w tym: 
CO2, NOx, SO2), ograniczenie wydobywania kopalin i przez 
to zahamowanie degradacji środowiska spowodowanej nie-
kontrolowanym rozkładem niewykorzystywanej biomasy. 
W aspekcie ekonomicznym wykorzystanie energetyczne 
biomasy skutkuje rozwojem lokalnych rynków pracy i jedno-
cześnie wielu sektorów gospodarki naszego kraju, Polska 
zyskuje kolejne źródło energii – większą niezależność ener-
getyczną, a jednocześnie wypełnia zobowiązania wobec Unii 
Europejskiej, zahamowane jest wydobycie kopalin, które nie 
odnawiają swoich zasobów, wykorzystane zostają zasoby 
biomasy produkowanej, a co za tym idzie zmniejsza się wiel-
kość kosztów pozyskania jednostki energii [4, 1-160; 5, 1-71].

Największą wadą biomasy w aspekcie wykorzystania jej do 
celów energetycznych jest to, że jako źródło energii posiada 
wiele barier o charakterze fi zykochemicznym, ekonomicznym 
i technicznym. Spośród barier fi zykochemicznych należy wy-
mienić niskie ciepło spalania na jednostkę masy, zależne od 
rodzaju wykorzystywanej biomasy, dużą i zróżnicowaną za-
wartość wody oraz składników lotnych, co powoduje zmniej-
szenie możliwości kontrolowanego spalania takiej biomasy. 
Różnorodność biomasy pod względem postaci powoduje 
ograniczenia w dokładnym dozowaniu dawki biomasy do spa-
lenia oraz w transportowaniu i magazynowaniu biomasy jako 
paliwa. Spośród barier ekonomicznych można przedstawić 
koszty pozyskania energii efektywnej pozyskanej z biomasy 
w porównaniu do węgla, wliczając w to koszty transportu. Ba-
rierą techniczną w stosunku do biomasy jest jej różnorodność 
formy, co powoduje brak możliwości wykorzystania uniwersal-
nych technologii w celu jej przetworzenia na energię. Pomimo, 
tak wielu barier w procesie wytwarzania energii z biomasy, jest 
ona czołowym w Polsce odnawialnym źródłem energii i w per-
spektywie szacuje się wzrost jej zużycia [4, 1-160; 5,  1-71].
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Tab. 1. Możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne [12]
Biomasa

Spalanie Zgazowanie
 – odpady drzewne suche (pelet, brykiet, trociny, itp.); 
 – drewno opałowe i odpadowe z lasów; 
 – rośliny energetyczne (ślazowiec pensylwański, 
wierzba wiciowa, słoma, siano).

 – odpady produkcji rolnej: liście i odpady z produkcji sadowniczej i warzywnej, 
gnojowica, pomiot, obornik, gnojówka; 

 – uprawy energetyczne: kiszonki z kukurydzy, buraków, sorgo, koniczyny, traw; 
 – odpady z przemysłu przetwórczego: mleczarskiego, mięsnego, cukrowniczego, 
gorzelniczego; 

 – osady pościekowe i odpady komunalne.
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2. Możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na Lubelszczyźnie

Województwo lubelskie jest położone na obszarze południo-
wo-wschodniej Polski. Na jego terytorium nie ma znaczącej 
wielkości ośrodków przemysłowych, większą część jego po-
wierzchni zajmują grunty rolne. Ze względu na niski odsetek 
energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii na terenie 
województwa lubelskiego możliwy jest rozwój każdego z ro-
dzaju alternatywnych źródeł energii. Jednak największą rolę w 
niedalekiej przyszłości odgrywać będą: biomasa, biogaz, ener-
getyka wiatrowa i słoneczna [3]. Udział OZE w produkcji ener-
gii zużywanej jest nadal dość niski, przedstawia to tabela 2.

Województwo lubelskie ma bardzo duże możliwości do 
rozwoju energetyki opartej na biomasie. Zarówno bioma-

sa pochodzenia leśnego, jaki i rolniczego będzie odgrywała 
dużą rolę w rozwijaniu potencjału produkcji energii z biomasy 
(tab. 3). Lubelszczyzna odznacza się dość niską lesistością, 
wynosi ona 22,2% obszaru województwa. Spośród biomasy 
leśnej wyróżnia się drewno opałowe i zrębki z szybko rosną-
cych i wieloletnich gatunków drzew (wierzba, topola, robinia 
akacjowa), wióry, trociny oraz pył drzewny. Najdrobniejsze 
frakcje drewna są wykorzystywane zazwyczaj w formie bry-
kietów lub peletów uzyskiwanych w procesie aglomerowania 
z innymi surowcami roślinnymi. Jako surowiec energetyczny 
można także wykorzystać drewno pochodzące z corocznych 
cięć sanitarnych, jak i likwidacji drzewostanu w sadach [7, 13]. 
Najważniejszymi parametrami termofi zycznymi różnych posta-
ci drewna jest ich wartość opałowa, zależna od składu che-
micznego i wilgotności.

W celu pozyskiwania większej ilości biomasy rolniczej na-
leży zwrócić uwagę na dwie formy zwiększenia areału upraw 
energetycznych. Na terenie województwa lubelskiego znajdują 
się grunty rolne, które dawniej wchodziły w skład państwowych 
gospodarstw rolnych, a obecnie mogą się przyczynić do pro-
dukcji biomasy energetycznej na większym obszarze [3]. Inną 
alternatywą są tereny odłogowane, które również są liczne na 
terenie województwa. Rolnicy dzięki uprawie roślin wielolet-
nich szybko rosnących na tych obszarach będą mogli uzyskać 
z nich przychód i nie będą one już generować strat dla gospo-
darstw indywidualnych [1, 25-79].

 Na cele energetyczne na terenie województwa lubelskie-
go wykorzystywana jest biomasa rolnicza pod postacią: sło-
my zbóż i rzepaku, siana z trwałych użytków zielonych, upraw 
roślin motylkowych i upraw roślin energetycznych. Potencjał 
teoretyczny i techniczny biomasy rolniczej (bez roślin energe-
tycznych) przedstawia tabela 5.

Dzięki coraz szerszemu wykorzystaniu biomasy, a przede 
wszystkim słomy, istnieje możliwość znacznego zwiększenia 
udziału energii odnawialnej w lokalnym bilansie energetycz-
nym. Słoma jako dojrzałe, wysuszone źdźbła roślin jest znana 

Tab. 2. Udział OZE w produkcji energii ogółem wg woje-
wództw w 2009 r. [3]

Województwo Udział OZE [%]
Lubelskie 1
Podkarpackie 6
Podlaskie 10
Świętokrzyskie 0
Warmińsko – mazurskie 42
Dolnośląskie 2
Kujawsko – Pomorskie 37
Lubuskie 7
Łódzkie 1
Małopolskie 7
Mazowieckie 1
Opolskie 1
Pomorskie 27
Śląskie 1
Wielkopolskie 1
Zachodniopomorskie 8

Tab. 3. Potencjał biomasy z gospodarki leśnej w województwie lubelskim [1, 25-79]

Źródło Potencjalne zasoby Potencjalne ilości, 
możliwe do zagospodarowania Potencjał techniczny

[tys. m3] [tys. ton(1)] [tys. ton(2)] [PJ(3)]
Drewno opałowe 120,0 48,0 38,4 0,5
Zrębki drzewne 170,0 68,0 54,4 0,7

(1) przy założeniu gęstości 0,4 t/m3,
(2) przy założeniu wilgotności 20%,
(3) wartość opałowa 13 MJ/kg.

Tab. 5. Potencjał odpadów rolniczych w województwie lubelskim [1, 25-79]
Źródło Całkowite ilości 

[mln ton]
Współczynnik wykorzystania 

[%]
Ilości możliwe do wykorzystania 

[mln ton]
Potencjał techniczny 

[PJ]
Słoma zbóż 2,6 30 0,7 11,6
Słoma z rzepaku 0,6 70 0,4 6,6
Siano z TUZ i roślin 
motylkowych

1,0 10 0,1 0,6

Całkowity potencjał odpadów 
rolniczych w woj. lubelskim

4,2 1,2 18,8

Tab. 4. Minimalny udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji przedsiębiorstwa energetycznego [9]
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Udział [%] 10,4 10,4 10,9 11,4 11,9 12,4 12,9
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i stosowana w rolnictwie od dawna głównie jako materiał ściół-
kowy, często traktowana jako odpad rolniczy poprodukcyjny 
[10, 275-281]. Ponadto słoma w porównaniu do węgla zawiera 
jedynie śladowe ilości organicznej siarki i tlenków azotu, sub-
stancji szkodliwych dla środowiska. Dodatkową korzyścią ze 
spalania słomy może być popiół, który po niej zostaje. Popiół 
pochodzący ze spalania słomy bogaty jest w potas i wapń, 
w związku z tym stanowi doskonały nawóz mineralny. Słoma 
charakteryzuje się również małą gęstością usypową, co pod-
nosi koszty związane z transportem i przechowywaniem. Aby 
zmniejszyć te uciążliwości stosuje się jej zagęszczanie przez 
prasowanie, brykietowanie lub granulację [6, 61-68].

Ostatnio coraz częściej do celów energetycznych wykorzy-
stuje się ziarno zbóż, w tym głównie owsa i kukurydzy. Ziarno, 
ze względu na niewielkie rozmiary, łatwiej jest transportować i 
magazynować niż słomę i drewno. Ponadto cecha ta daje duże 
możliwości techniczne pełnej automatyzacji procesu zadawa-
nia paliwa do kotła. Proces spalania ziarna realizowany jest w 
specjalnych palnikach, wymagających dostarczenia odpowied-
niej ilości powietrza oraz utrzymywania odmiennych temperatur 
spalania niż powszechnie stosowane dla biomasy [8, 232-237].

Podsumowanie
Województwo lubelskie posiada bardzo duży potencjał 

produkcji biomasy, którą można wykorzystać do celów ener-
getycznych. Potrzebne do tego są jednak coraz  bardziej 
udoskonalane technologie przetwórstwa biomasy na energię 
oraz lepsze warunki formalno – prawne do rozwoju tego typu 
działań. Na terenie województwa w sytuacji spadku pogłowia 
zwierząt hodowlanych oraz  coraz powszechniejszego wpro-
wadzania chowu bezściółkowego, potencjał traw powinien być 
doceniony i zagospodarowany na cele energetyczne. Jako 
źródło energii elektrycznej biomasa jest mniej zawodna niż 
energia wiatru, czy energia słoneczna. Jej zasoby mogą być 
magazynowane i wykorzystywane w zależności od potrzeb, 
a ich transport i magazynowanie nie pociąga za sobą takich 
zagrożeń dla środowiska, jak transport czy magazynowanie 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Poza tym wykorzystanie bio-
masy z terenów leśnych i z pastwisk zmniejsza ryzyko pożaru, 
zaś uprawy na cele energetyczne pozwalają też zagospoda-
rować nieużytki rolne i rekultywować tereny poprzemysłowe. 

Stosowanie biomasy do celów energetycznych niesie za 
sobą szereg korzyści związanych z obniżeniem emisji gazów 
cieplarnianych, wzrostem zatrudnienia na obszarach wiejskich 
oraz poprawą efektywności produkcji rolniczej w gospodar-
stwach rodzinnych. Może także wpłynąć na zahamowanie 
wzrostu cen ropy naftowej w wyniku mniejszego zapotrzebo-
wania na jej produkty.

Wykorzystywanie biomasy otwiera także nowe perspektywy 
przed eksportem. Zapotrzebowanie na technologie konwersji i 
utylizacji biomasy, które wzrasta zarówno w krajach uprzemy-
słowionych, jak i rozwijających się, stwarza nowe możliwości 
dla eksportu europejskich technologii i usług, zwłaszcza tych 
przydatnych w instalacjach o małych i średnich mocach.
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Biomass for energy in the Lublin region
This paper presents biomass as an energy source. The main reason for interest in biomass as an biological energy source is 

ecological aspect concerning reduction of CO2 emissions. For this reason, its participation in the fuel balance of renewable energy 
in Poland is growing from year to year.

The paper presents methods of biomass obtaining and the possibility of using it for energy purposes. It also describes the po-
tential of biomass production in the Lublin region, which is signifi cant for this area
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