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OCENA JAKOŚCI BIOPALIW  
STAŁYCH KOMPAKTOWANYCH  

CZĘŚĆ I: WYMAGANIA JAKOŚCIOWE  

Streszczenie 
Brak odpowiednich regulacji prawnych odnośnie obowiązku certyfikacji biopaliw stałych kom-

paktowanych w Polsce powoduje, iż na rynek często wprowadzane są paliwa o wątpliwej jakości. 
Skutkuje to zarówno awariami instalacji spalających ten rodzaj paliwa, jak i spadkiem zaufania wśród 
klientów. Badania właściwości fizycznych i chemicznych, przeprowadzone według ściśle określonych 
norm umożliwiłyby klasyfikację i miarodajne porównanie jakości różnych biopaliw kompaktowanych, 
co w konsekwencji umożliwia kształtowanie cen w ramach konkurencyjności. W pierwszej części arty-
kułu przedstawiono analizę studialną dotyczącą wymagań, stawianych produkowanym i znajdującym 
się w obrocie handlowym biopaliwom aglomerowanym. Wykazała ona, że wymagania jakościowe 
dotyczą przede wszystkim ich właściwości fizycznych (w aspekcie działań produkcyjnych i operacyj-
nych) oraz składu chemicznego (w kontekście emisji spalin), a także, że istnieje potrzeba wypracowa-
nia syntetycznego wskaźnika oceny jakości. 

WSTĘP 
Polityka proekologiczna i przyjęcie wielu rozwiązań prawnych, spowodowało w krajach 

Unii Europejskiej bardzo dynamiczny rozwój, tzw. energetyki odnawialnej, czyli takiej, która 
wykorzystuje odtwarzalne źródła energii. W marcu 2007 roku Rada Europejska zdecydowała, 
że do roku 2020, we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, udział energii po-
chodzącej z tego typu źródeł w ogólnym bilansie energetycznym ma wzrosnąć do 20%. Do-
datkowo emisja gazów cieplarnianych ma zmniejszyć się o 20%, a wydajność energetyczna 
wzrosnąć o 20%. Według wielu szacunków, trzecie w świecie (co do wielkości) źródło ener-
gii odnawialnej stanowi biomasa, która może być znaczącym energetycznie substytutem pa-
liw kopalnych [5]. Energia pozyskiwana z biomasy to obecnie dwie trzecie energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych, i jak przewidują prognozy, odgrywać będzie kluczową rolę – 
w coraz bardziej przyjaznym dla środowiska – europejskim systemie energetycznym.  

Do 2012 roku UE planuje zredukować emisję CO2 o 8% w porównaniu do poziomu 
z 1990 r., czyli o 346 mln ton. Wszystkim krajom członkowskim narzucono limity, przy czym 
największe ograniczenia dotyczą krajów wysokorozwiniętych – np. Niemcy zobowiązały się 
do ograniczenia emisji CO2 aż o 21% [1, s. 85].  

W warunkach polskich, w większości przypadków energia pozyskiwana z OZE oparta 
jest na procesach spalania biomasy w różnej postaci: gazowej, ciekłej i stałej. W artykule po-
ruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem biopaliw stałych. 
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1. UWARUNKOWANIA STOSOWANIA BIOPALIW STAŁYCH 
Spalanie biomasy stałej przynosi ze sobą wymierne korzyści ekologiczne:  

– ograniczenie emisja gazów cieplarnianych (CO2, tlenków siarki i azotu) do atmosfery – 
zerowy bilans ditlenku węgla podczas procesu spalania, 

– znacznie mniejsze ilości popiołu (w porównaniu z węglem), który powstaje po zakończeniu 
procesu i może być wykorzystywany, jako komponent nawozów organicznych i mineralnych. 
Porównując skład pierwiastków zawartych w biomasie i węglu należy stwierdzić, że różni 

się on jedynie ilościowo. Przykładowo, biomasa drzewna zawiera około czterokrotnie więcej 
tlenu, dwukrotnie mniej węgla oraz znacznie mniej siarki i azotu. Konsekwencją innej zawar-
tości węgla, wodoru i tlenu jest znacznie niższa wartość opałowa tego paliwa w stosunku do 
węgla kamiennego. Biomasa cechuje się również wysoką zawartością części lotnych i wysoką 
reaktywnością (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Stopień metamorfizmu paliw kopalnych i biomasy drzewnej [13]. 

Przytoczone powyżej zalety biopaliw stałych należy jednak zestawić z dużymi utrudnie-
niami natury technicznej, które występują przy ich stosowaniu i są determinowane właściwo-
ściami biomasy. Należy tu wymienić przede wszystkim: 
– szeroki przedział wilgotności (np. wilgotność drewna surowego 30-60%), 
– mała gęstość usypowa biopaliw, jako pochodnych biomasy w postaci nieprzetworzonej, 
– duże zróżnicowanie właściwości fizycznych, 
– brak wytycznych dotyczących pomiaru niektórych właściwości, 
– duża różnorodność technologii przetwarzania na nośniki energii, 
– stosunkowo wysoka zawartość metali alkalicznych, a także wapnia i potasu, co często 

prowadzi do wzmożonej korozji elementów kotła podczas bezpośredniego spalania. 
Biomasa wykorzystywana do produkcji paliw stałych może mieć różne pochodzenie. Sto-

sowane jest zarówno drewno i jego odpady pochodzące z lasów oraz przemysłu drzewnego, 
rośliny energetyczne, słoma, odpady przemysłu rolno-spożywczego, zieleń komunalna, jak 
i biomasa z odpadów komunalnych. 

Zwiększenie zainteresowania biopaliwami ze strony energetyki zawodowej powodowane 
jest dyrektywami unijnymi określającymi konieczność pozyskiwania części energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych. Polskie elektrownie – bazujące głównie na węglu kamiennym 
i brunatnym (łączne zużycie tych surowców w 2007 r. wynosiło ok. 1,1·108 t [10]) – skupują 
obecnie biomasę w ilościach hurtowych, co wobec stosunkowo niskiej podaży powoduje 
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znaczną podwyżkę cen. Wielkość popytu jest na tyle duża, że niektóre z nich rozpoczynają 
samodzielną uprawę roślin energetycznych. Należy stwierdzić, że zasoby tego typu roślin są 
w Polsce obecnie niewystarczające. Tym bardziej, że powstaje coraz więcej inwestycji zwią-
zanych z budową nowoczesnych instalacji pozwalających na spalanie biomasy. Przykładem 
może być powstający w Elektrowni Połaniec GDF Sue, tzw. Zielony Blok – największy na 
świecie blok energetyczny na biomasę o mocy 205 MW. Do jego zasilania mają służyć głów-
nie pelety. Zakończenie inwestycji planowane na koniec 2012 roku, spowoduje podwojenie 
ilości energii wytwarzanej w ten sposób w Polsce. 

Nieprzetworzone biopaliwa stałe wywołują poważne trudności logistyczne związane 
z przechowywaniem oraz transportem. Wynika to przede wszystkim z wysokiej wilgotności, 
zależnej od rodzaju materiału i czasu jego sezonowania. W przypadku tzw. drewna wilgotne-
go (mokrego), czyli takiego, które zawiera wodę wolną i związaną (wilgotność powyżej po-
ziomu nasycenia włókien, błon komórkowych), zawartość wody wynosi powyżej 30%, (na-
wet do 65%). Materiał taki ma bardzo niską wartość opałową, a ze względu na procesy gnilne 
i rozwój grzybów nie nadaje się do dłuższego przechowywania bez zastosowania odpowied-
niego systemu przewietrzania (szczególnie dotyczy to biomasy rozdrobnionej) [3].  

Drugim z czynników powodujących wymienione trudności jest niska gęstość usypowa. 
Wymaga to bowiem zastosowania odpowiednich środków transportu i wykorzystania dużych 
powierzchni magazynowych. Przewożenie nieprzetworzonej biomasy na większe odległości, 
przy wykorzystaniu tradycyjnych środków transportu jest czaso- i kosztochłonne [6]. Jak wy-
kazały badania przeprowadzone przez Gradziuka i Kościka [1, s. 178] koszty transportu nie-
przetworzonych zrębków o wilgotności 38% na odległość zaledwie 40 km, przy zastosowaniu 
samochodu ciężarowego o ładowności 10 t, wynosiły 11% kosztów ogólnych. Z tych powo-
dów, przy transporcie biomasy na dalsze odległości niezbędne jest ich wysuszenie, które rea-
lizowane jest w sposób naturalny (sezonowanie) lub wymuszony (materiał jest rozdrabniany i 
suszony w suszarniach tunelowych). Jednak najczęściej, po przeprowadzeniu zabiegów ob-
róbki wstępnej (suszenie, rozdrabnianie), biomasa aglomerowana jest do postaci peletów oraz 
brykietów o różnym kształcie. Podnosi to kilkukrotnie gęstość materiału, dzięki czemu dalszy 
transport staje się bardziej opłacalny. 

Niestety po wysuszeniu biomasa musi być przechowywana w warunkach wykluczających 
możliwość zaistnienia zjawiska adsorpcji pary wodnej z otoczenia. Przyjmuje się, że zjawiska 
adsorpcji i desorpcji mogą zachodzić przy wilgotności do 30% i dotyczą wyłącznie zmian 
wilgotności błon komórkowych (woda związana).  

Adsorpcja przebiega w trzech fazach: adsorpcja jednocząsteczkowa (monomolekularna), 
adsorpcja wielocząsteczkową (polimolekularną) i sorpcja kapilarna. W przypadku biopaliw 
kompaktowanych może dochodzić do adsorpcji polimolekularnej (wilgotność w przedziale  
4-12%) lub sorpcji kapilarnej (przy wilgotności powyżej 12%), która może zachodzić do 
momentu osiągnięcia, tzw. punku nasycenia włókien lub ścian komórkowych [7]. Drewno 
zawiera wówczas maksymalną ilość wody związanej, wypełniającej strukturę błony komór-
kowej i nie zawiera wody wolnej. Typowe wartości punktu nasycenia dla drewna mieszczą 
się w zakresie wartości 23-27% masy całkowitej [11].  

Na skutek podwyższenia wilgotności następuje obniżenie wartości opałowej. Jak podaje 
Niedziółka i Zuchniarz [8] wartość opałowa dla biomasy o wilgotności 50-60% waha się od 
5-8 MJ·kg-1; dla biomasy o wilgotność wynosi 15-20% - do 15-17 MJ·kg-1, a dla biomasy 
wysuszonej wynosi powyżej 17 MJ·kg-1. Higroskopijność biopaliw wymusza więc stosowa-
nie zabezpieczeń w postaci szczelnych opakowań indywidualnych lub – w przypadku skła-
dowania luzem – do wykorzystania silosów lub magazynów z możliwością wentylacji lub 
niewielkim nadciśnieniem.  

Biomasa po przetworzeniu, jak każdy inny towar, powinna spełniać określone wymogi 
jakościowe. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia odbiorców stosujących pelety i bry-
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kiety w indywidualnych systemach grzewczych. Udział tych odbiorców stopniowo się zwięk-
sza i tworzy się nowy rynek, na którym klient poszukuje paliwa o wysokiej jakości. Jego 
oczekiwania, ze względu na techniczne możliwości stosowania kotłów z pełną automatyzacją, 
są bardziej rygorystyczne (m.in. jeżeli chodzi o wilgotność, wyrównanie wymiarowe, brak 
obcych domieszek, trwałość) niż ma to miejsce w energetyce zawodowej. Jako przykład może 
posłużyć specyfikacja dotycząca wymagań, które powinna spełniać biomasa z upraw energe-
tycznych skupowana przez Elektrociepłownię Żerań (tab. 1). Stosunkowo wysoka wilgotność, 
duża rozpiętość kształtu i wymiarów oraz brak wymagań co do trwałości praktycznie wyklu-
czają możliwość stosowania tego typu paliw w instalacjach indywidualnych. 

Tab. 1. Parametry biomasy dla Elektrociepłowni Żerań Vattenfall Heat Poland SA 
Biomasa z upraw energetycznych 

Klasyfikacja biomasa drzewna 
Forma handlowa brykiety, pelety, zrębki drzewne 

Parametry techniczne 
Wartość opałowa Qir [MJ/kg] 7,0 ≤ Qir ≤ 18,0 
Wartość opałowa oczekiwana Qir [MJ/kg] Qir ≥ 10,5 
Wilgotność minimum Wtr [%] 5,4 ≤Wtr ≤ 70 
Wilgotność oczekiwana Wtr [%] Wtr ≤ 40 
Zrębki  długość L [mm] L ≤ 351)  

Brykiet średnica D [mm] 
długość L [mm] 

D < 50  
L ≤ 0,3D  

Pelet średnica D [mm] 
długość L [mm] 

D < 12  
L ≤ 4 D  

Maksymalna zawartość elementów nadwymiarowych o długości  
L > 250 mm w partii biomasy na środku transportu [szt.]  20 

Zawartość chloru Cltr Cltr ≤ 0,35 
Maksymalna dopuszczalna zawartość elementów nieorganicznych  
(piasek o średnicy < 3 mm) [%] 1 

Maksymalny udział frakcji zielonych części roślin, takich jak drobne 
gałęzie (o średnicy < 5mm) i liście [%] 1 

1) – dopuszczalne 20% zrębków nadwymiarowych o długości do 50 mm. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4]. 

Wraz ze wzrostem produkcji biopaliw stałych pojawia się więc pytanie o ich jakość i spo-
soby jej określania. Stosowane standardy jakości [2, s. 207]: 
– zapewniają jednakową jakość paliwa, urządzeń grzewczych, transportu i składowania, 
– zapewniają zgodność prawną i bezpieczeństwo dla wszystkich zainteresowanych uczestni-

ków rynku, poprzez określenie ich odpowiedzialności i obowiązków, 
– pomagają zharmonizować poszczególne ogniwa w całym łańcuchu dostaw poprzez okre-

ślenie wskaźników jakości i dopuszczalnych wartości, 
– informują odbiorców o charakterystycznych właściwościach produktu, gwarantujących 

zadowolenie klienta i przyczyniających się do rozpowszechniania paliw z biomasy. 
Standardy są więc jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniających rynek biopaliw. 

Ich stosowanie ułatwia wzajemne relacje pomiędzy producentem, kupującym oraz wytwórcą 
urządzeń do spalania. 

Istnieją dwa podstawowe kryteria oceny jakości biopaliw: 
– skład i charakterystyka chemiczna, 
– właściwości fizyczne. 

W tabeli 2 zestawiono najważniejsze parametry biopaliw, których zmiana w istotny spo-
sób wpływa na jakość biopaliw. Tabela zawiera również opis efektów, jakie wywołują one 
w procesach spalania, transportu czy logistyki.  
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Tab. 2. Ważniejsze parametry biopaliw oraz skutki przez nie wywoływane  
Parametr Skutek 

Zawartość wody Wzrost powoduje: spadek zdolności do przechowywania, obniżenie wartości opałowej, 
straty, samozapłon 

Wartość opałowa Decyduje o sposobie wykorzystania paliwa, determinuje prace projektowe (piece, cie-
płownie itp.) 

Cl HCl, emisja dioksyn/furanów, korozja urządzeń 
N NOx, emisja HCN i N2O 
S Emisja SOx 
K Wywołuje korozję urządzeń i niekorzystnie zmniejsza temperaturę topnienia popiołu 
Mg, Ca, P Podnoszą temperaturę topnienia popiołu co jest zjawiskiem korzystnym jednak równocze-

śnie zwiększają retencję zanieczyszczeń w popiele co ogranicza możliwości jego wykorzy-
stania 

Metale ciężkie Zawartość w paliwie powoduje emisję zanieczyszczeń i ogranicza możliwości wykorzy-
stania popiołu 

Zawartości popiołu Wzrost zawartości w paliwie zwiększa emisję cząstek stałych i zwiększa koszty usuwania 
popiołu 

Zarodniki grzybów Zawartość w paliwie powoduje zagrożenia dla zdrowia podczas kontaktu z paliwem. 
Gęstość usypowa Wzrost gęstości obniża koszty transportu i przechowywania 
Gęstość właściwa Wpływa na dynamikę procesu spalania 
Skład  
granulometryczny 

Wpływa na: sypkość paliwa, przebieg procesu suszenia, tworzenie się tzw. „mostków”, 
tworzenie się pyłu 

Udział pyłu Wzrost zawartości zwiększa gęstość usypową, jednocześnie jednak zwiększa straty pod-
czas transportu 

Trwałość Wysoka trwałość minimalizuje zmiany jakości paliwa podczas przeładunku i transportu 
Źródło: [2, s. 66]. 

2. NORMY JAKOŚCI BIOPALIW STAŁYCH 
Obecnie w Polsce brak jest odpowiednich regulacji prawnych odnośnie certyfikacji bio-

paliw stałych kompaktowanych. Prowadzi to do zupełnej dowolności wprowadzania na rynek 
towarów często o wątpliwej jakości, co z kolei skutkuje ograniczeniem zaufania wśród klien-
tów stosujących brykiety i pelety, a ponadto do częstych awarii w instalacjach spalających ten 
rodzaj paliwa. Wspomniany wyżej wzrost popytu zwiększa opłacalność produkcji, ale sprzyja 
również tendencji stosowania różnego rodzaju domieszek i materiałów gorszej jakości oraz 
sztucznym podnoszeniem wartości opałowej poprzez zastosowanie syntetycznych ulepszaczy. 
Sposobem zapobiegającym takim działaniom jest certyfikacja produktów. Produkt certyfiko-
wany obdarzony jest bowiem o wiele większym zaufaniem, ze względu na przejrzyste okre-
ślenie jego podstawowych właściwości. Badania tych właściwości, przeprowadzone według 
ściśle określonych norm, dają możliwość klasyfikacji danego towaru oraz miarodajne porów-
nanie jego jakości. 

Dla ujednolicenia jakości biopaliw stałych w krajach Unii Europejskiej, w 2000 r. Komi-
sja Europejska powołała w ramach Europejskiego Komitetu Standaryzacji (European Com-
mittee for Standardization, CEN), Komitet Techniczny CEN/TC 335 Solid Biofuels. Zada-
niem Komitetu, wynikającym z dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, jest 
prowadzenie prac normalizacyjnych w zakresie biopaliw stałych pochodzących z: 
– produktów rolnictwa i leśnictwa, 
– odpadów roślinnych z rolnictwa i leśnictwa, 
– odpadów roślinnych z przemysłu spożywczego, 
– odpadów drzewnych (z wyjątkiem odpadów mogących zawierać fluorowe składniki organicz-

ne lub metale ciężkie), jako rezultat stosowania środków konserwujących lub powłoki, czyli 
zwłaszcza takie odpady drzewne, które pochodzą z odpadów budowlanych i z rozbiórek, 

– włóknistych odpadów roślinnych z produkcji masy celulozowej oraz papieru, 
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– odpadów korkowych. 
Prace normalizacyjne prowadzone są w pięciu Grupach Roboczych, którym przewodni-

czą różne kraje. W efekcie tych prac w latach 2003-2006 wprowadzono 27 specyfikacji odno-
szących się do biopaliw stałych, które zaczęły obowiązywać w 3 lata po opublikowaniu. 
W okresie przejściowym normy te, oznaczone jako CEN/TS, są uaktualniane oraz dopraco-
wywane tak, aby ostatecznie były wprowadzone jako Normy Europejskie EN. Zarówno nowe 
jak i stare państwa członkowskie UE są zobowiązane do ustanowienia krajowych instytutów 
standaryzacji dążących do wprowadzania wspólnych standardów europejskich opracowanych 
przez Komitet. Normy krajowe sprzeczne z normami CEN nie są dozwolone, mogą jednak – 
w trzyletnim okresie przejściowym – istnieć równolegle z tymczasowymi normami CEN. 

Efektem prac Grup Roboczych jest wprowadzanie coraz większej liczby norm przyjmo-
wanych przez kraje członkowskie. Jest to szczególnie widoczne na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat. Zestawienie norm, obowiązujących dla biopaliw stałych, zatwierdzonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny przedstawiono w tab. 3. Dziewięć z tych norm zostało wpro-
wadzonych w 2010 r., a w 2011 r. liczba ta uległa zwiększeniu do siedemnastu. 

Tab. 3. Normy dotyczące biopaliw stałych 
Nr normy Nazwa 

PN-EN 14588:2011 Biopaliwa stałe – Terminologia, definicje i określenia 
PN-EN 14774-1:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości wilgoci – Metoda suszarkowa – Część 1: Wilgoć całko-

wita – Metoda referencyjna 
PN-EN 14774-2:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości wilgoci – Metoda suszarkowa – Część 2: Wilgoć całko-

wita – Metoda uproszczona 
PN-EN 14774-3:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości wilgoci – Metoda suszarkowa – Część 3: Wilgoć w ogól-

nej próbce analitycznej 
PN-EN 14775:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości popiołu 
PN-EN 14778:2011 Biopaliwa stałe – Pobieranie próbek 
PN-EN 14780:2011 Biopaliwa stałe – Przygotowanie próbek 
PN-EN 14918:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie wartości opałowej 
PN-EN 14961-1:2010  Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 14961-2:2011 Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 2: Pelety drzewne do zastosowań nieprzemy-

słowych 
PN-EN 14961-3:2011 Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 3: Brykiety drzewne do zastosowań nieprze-

mysłowych 
PN-EN 14961-4:2011 Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 4: Zrębki drzewne do zastosowań nieprzemy-

słowych 
PN-EN 14961-5:2011 Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 5: Drewno opałowe do zastosowań nieprze-

mysłowych 
PN-EN 15103:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie gęstości nasypowej  
PN-EN 15104:2011 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu – Metody instrumentalne 
PN-EN 15105:2011 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości rozpuszczalnych w wodzie chlorków, sodu i potasu 
PN-EN 15148:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości części lotnych 
PN-EN 15149-1:2011 Biopaliwa stałe – Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren – Cześć 1: Metoda przesiewania oscyla-

cyjnego przy użyciu sit o szczelinie 1 mm lub większej 
PN-EN 15149-2:2011 Biopaliwa stałe – Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren – Cześć 2: Metoda przesiewania wibracyj-

nego przy użyciu sit o szczelinie 3,15 mm lub mniejszej  
PN-EN 15210-1:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów – Część 1: Pelety 
PN-EN 15210-2:2011 Biopaliwa stałe – Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów – Część 2: Brykiety 
PN-EN 15234-1:2011 Biopaliwa stałe – Zapewnienie jakości paliwa – Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 15289:2011 Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i chloru 
 PN-EN 15290:2011 Biopaliwa stałe – Oznaczanie pierwiastków głównych – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na i Ti 
 PN-EN 15296:2011 Biopaliwa stałe – Przeliczanie wyników na różne stany 
 PN-EN 15297:2011 Biopaliwa stałe – Oznaczanie pierwiastków śladowych – As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, 

Sb, V i Zn 
Źródło: Opracowanie własne. 

W przytoczonych w tabeli 3 normach nie znajdujemy jednak kompleksowego podejścia 
do zagadnienia jakości biopaliw. Klasyfikacja przeprowadzana jest oddzielnie dla każdego 
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parametru bez żadnych zaleceń odnośnie znaczenia poszczególnych ocen i sposobu ich 
uwzględnienia przy ocenie porównawczej.  

Część z wymienionych norm reguluje niektóre aspekty oceny jakości biopaliw stałych za-
równo nisko, jak i wysoko przetworzonych. W normie PN-EN 14961-1:2010 (Biopaliwa stałe 
– Specyfikacje paliw i klasy – Część 1: Wymagania ogólne) oraz PN-EN 14961-2,3,4,5:2011 
znajdują się tabele zawierające szczegółowe parametry jakościowe poszczególnych handlo-
wych form biopaliw (brykiety, pelety, proszek paliwowy, zrębki drzewne, paliwa z rozdrob-
nionych pozostałości drzewnych (łupki), drewno opałowe w postaci kłód/kloców, drewno lite, 
małe bele słomy, duże bele słomy, okrągłe bele słomy, wiązka, kora, sieczka słomy, ziarna 
i nasiona, łupiny i pestki owoców, osad włóknisty). Parametry te podzielone są na dwie gru-
py: normatywne oraz informacyjne (tab. 4).  
Tab. 4. Parametry jakościowe biopaliw stałych  
Informacje handlowe 
Forma sprzedaży  
Pochodzenie i źródło  
Kraj pochodzenia  
Traktowany chemicznie  
Właściwości normatywne  jednostka 
Średnica D i długość L  [mm] 
Wilgotność M [%] 
Popiół A [%] 
Trwałość DU [%] 
Zawartość pyłu F [%] na bramie zakładu 
Dodatki [%] 
Gęstość usypowa BD [kg/m3] 
Wartość opałowa Q [MJ/kg] 
Właściwości informacyjne 
Azot N [%] 
Siarka S [%] 
Chlor Cl [%] 
Temperatura topnienia popiołu DT [˚] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9]. 

Istnieją również normy określające sposób pobierania próbek i dokonywania pomiarów pa-
rametrów fizycznych biomasy (np. PN-EN 14918:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie wartości 
opałowej oraz PN-EN 15103:2010 Biopaliwa stałe – Oznaczanie gęstości usypowej). Ich stoso-
wanie daje możliwość porównania wyników badań przeprowadzanych w różnych ośrodkach. 

PODSUMOWANIE 
Prace normalizacyjne prowadzone przez Komitet Techniczny CEN/TC 335 Solid Biofu-

els są głęboko zaawansowane i weszły w etap wprowadzania norm dotyczących biopaliw 
stałych przez komitety normalizacyjne poszczególnych krajów unijnych.  

Ich wykorzystanie powinno pozytywnie wpłynąć na rozwijający się rynek biopaliw sta-
łych. Umożliwią one dokładniejszą ocenę jakości użytkowej oraz dokonywanie porównań 
między biopaliwami przeznaczonymi na cele nieprzemysłowe.  

Ewolucja standardów w czasie ich tworzenia nakierowana była głównie na: 
– ujednolicenie metod i technik pomiaru, 
– zastosowanie nowych technik pomiarowych, 
– zwiększenie dokładności stosowanych urządzeń pomiarowych, 
– poprawę standardów jakościowych, w tym wprowadzenie nowych klas jakościowych, 
– umożliwienie wprowadzenia innowacyjnych systemów wykorzystania biomasy, 
– stworzenie warunków prawnych odpowiednich do poziomu rozwoju rynku biopaliw. 
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W ostatnich latach nastąpił wprawdzie szybki rozwój wymogów normatywnych, ale ich 
wprowadzanie w życie napotyka na liczne trudności. Trudności te są podobne we wszystkich 
krajach i, jak stwierdza Toscano [12], obejmują: 
– opóźnienia operatorów na polu energetycznym, 
– stosunkowo wysokie koszty prowadzonych pomiarów, 
– brak przygotowania (doinformowania) konsumentów, 
– małą liczbę powiązań między oceną biomasy i jej jakością. 

Koniecznym wydaje się więc zintensyfikowanie działań mających na celu zmniejszenie 
kosztów analiz oraz rozwój powiązań między różnymi standardami.  

Przedstawiona w artykule analiza studialna dotycząca wymagań, stawianych produkowa-
nym i znajdującym się w obrocie handlowym biopaliwom aglomerowanym wskazuje, że 
wymagania jakościowe dotyczą przede wszystkim ich właściwości fizycznych (w aspekcie 
działań produkcyjnych i operacyjnych) oraz składu chemicznego (w kontekście emisji spalin).  

Biorąc pod uwagę konieczność bezpośredniego i szybkiego reagowania, w kierunku za-
pewnienia dobrej jakości oferowanych w handlu brykietów i peletów, w pierwszej kolejności 
należy uwzględniać ocenę ich właściwości fizycznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 
najważniejszymi parametrami, związanymi z jakością tych paliw są: wartość opałowa, gę-
stość oraz trwałość. Mniej ważne są natomiast: zawartość wody, zawartość popiołu oraz 
udział pyłu. Ustalenia te mogą być pomocne przy próbach kompleksowej oceny jakości (war-
tości użytkowej) biopaliw stałych, oferowanych przez rozmaitych producentów. 

THE QUALITY  
OF COMPRESSED SOLID BIOFUELS  

PART I: THE QUALITY REQUIREMENTS 

Abstract  
The lack of appropriate legal regulations regarding the obligation to certificate compressed solid 

biofuels in Poland causes frequent introduction of questionable quality fuel to the market. It results the 
breakdowns of installations burning this kind of fuel, as well as the customers confidence decline. 
Researches of physical and chemical properties carried out according to strict standards, could ena-
ble classification and reliable comparison the quality of different agglomerated biofuels, which in 
consequence provides the formation of competitive prices. The first part of the article presents the 
study analysis regarding requirements, which are imposed to produced and traded compressed biofu-
els. It indicates, that the quality requirements are relating, in first of all, to their physical properties 
(in terms of production and operational activities) and chemical composition (in the context of gas 
emission), as well as, that there is a need to elaborate synthetic indicator of quality assessment. 
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