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Wstęp
Stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną przy 

perspektywie wyczerpywania się paliw kopalnych przyczynia 
się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami ener-
gii. Terminem energia odnawialna określa się energię pozy-
skiwaną ze źródeł niewyczerpalnych w odróżnieniu od paliw 
konwencjonalnych. Jest to energia przyjazna zarówno dla 
ludzi jak i środowiska, a jej źródła są dostępne za darmo lub 
bardzo tanio. Korzystanie z energii słońca, wiatru i wody nie 
powoduje żadnych zanieczyszczeń środowiska, natomiast 
energetyka konwencjonalna, czyli oparta na spalaniu paliw 
kopalnych – węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny przyczynia 
się w znacznym stopniu do degradacji środowiska naturalne-
go. Podczas spalania paliw stałych powstają znaczne ilości: 
dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku wę-
gla, sadzy czy pyłu. Miejsce paliw kopalnych nieuchronnie 
zajmować będą odnawialne źródła energii, spośród których 
najistotniejsze zdają się być surowce produkowane w sek-
torze rolniczym, czyli biomasa. Biomasa jest jednym z pię-
ciu odnawialnych źródeł energii obok energii wodnej, energii 
wiatrowej, energii słonecznej oraz geotermalnej. Jednak ze 
względu na swoja dostępność, jest trzecim największym na 
świecie naturalnym źródłem energii [18, s. 32; 1, s. 15; 9].

Zgodnie z dokumentem „Polityka Energetyczna Polski do 
2030 roku” przewiduje się, że do 2020 roku udział odnawial-
nych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiej wsi 
i rolnictwa wzrośnie do około 20%, a więc do poziomu zapew-
niającego ponad 15% OZE w całym bilansie energetycznym.

Biomasa w szerokim znaczeniu to wszelka substancja 
organiczna roślinna lub zwierzęca i wszelkie podobne sub-
stancje uzyskane z przetworzenia surowców pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego, wraz ze ściekami gospodarczy-
mi i komunalnymi oraz gazem wysypiskowym. W defi nicji tej 
zawarta jest również biomasa rolnicza, do której zaliczamy 
m.in. słomę, siano, drewno z sadownictwa czy rośliny ener-
getyczne. W Polsce tak jak i na świecie pośród wszystkich od-
nawialnych źródeł energii największe zainteresowanie budzi 
biomasa. Decydują o tym:
1) wyprodukowanie jednostki energii z biomasy wymaga kil-

kakrotnie mniejszych nakładów inwestycyjnych niż inne 
rodzaje energii odnawialnej; 

2) biomasa, w zależności od jej składu chemicznego, może 
być przeznaczana do bezpośredniego spalania, wykorzy-
stywana do produkcji biogazu lub przetwarzana na płynne 
paliwa silnikowe (biodiesel lub bioetanol); 

3) w krajach rozwiniętych gospodarczo występuje nadpro-
dukcja artykułów żywnościowych i uzasadnione jest wy-
korzystanie części użytków rolnych do produkcji biomasy 
na cele nieżywnościowe. Utworzenie nowego kierunku 
produkcji rolniczej tworzy nowe miejsca pracy w rolnictwie 
i jego otoczeniu, stabilizuje rynek artykułów rolnych, po-
większa dochody rolnicze, co stymuluje rozwój przemysłu 
lokalnego i obszarów wiejskich; 

4) ochrona środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie 
emisji tlenków azotu i zamknięty obieg CO2. W przypadku 
spalania biopaliw uwalnia się maksymalnie taka ilość CO2, 
jaką rośliny pobrały z atmosfery w procesie fotosyntezy.

Końcowy produkt energetyczny uzyskiwany z biomasy, czy-
li: (energia cieplna, elektryczna, paliwa płynne) zależą głównie 
od pierwotnej postaci biomasy. Może ona występować jako:
 – stała – zalicza się do niej biomasę leśną (drewno i odpady 

z jego przeróbki), biomasę rolniczą (słoma, rośliny energe-
tyczne) oraz biomasę odpadową (niektóre organiczne od-
pady komunalne i przemysłowe). Najczęściej poddawana 
jest procesowi spalania w celu uzyskania energii cieplnej.

 – płynna – głównie biomasa rolnicza (np. olej roślinny, tłusz-
cze zwierzęce) przetworzona na biokomponenty, tj. ester 
i alkohol etylowy.

 – gazowa – biogaz, który powstaje w procesie beztlenowej 
fermentacji związków organicznych, głównie biomasy od-
padowej (na składowiskach odpadów organicznych, przy 
oczyszczalniach ścieków, w instalacjach do przerobu od-
padów zwierzęcych), a także biomasy rolniczej (w bioga-
zowniach rolniczych) [14, s. 104; 5; 6, s. 10; 7, s. 6]. W ta-
beli 1 podano możliwości energetycznego wykorzystania 
biomasy.

Biomasa jako paliwo
Porównując właściwości węgla kamiennego stosowane-

go w energetyce i biomasy można stwierdzić, że jakościowo 
podstawowy skład pierwiastkowy jest podobny. Różnice wy-
stępują w udziałach poszczególnych pierwiastków i związków 
chemicznych. Biomasa zawiera średnio około czterokrotnie 
więcej tlenu, dwukrotnie mniej węgla, siarki i azotu.

Konsekwencją tych właściwości jest wysoka zawartość 
części lotnych i wysoka reaktywność biomasy. Niekorzystną 
cechą biomasy jest jej wysoka i zmienna zawartość wilgoci. 
Czego konsekwencją jest niższa wartość opałowa. Jedno-
cześnie w porównaniu z węglem, biomasa charakteryzuje się 
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dużo wyższą zawartością związków alkalicznych (zwłaszcza 
potasu), wapnia i fosforu, a w przypadku słomy i innych ro-
ślin jednorocznych, a także liści i kory drzew, również wysoką 
zawartością chloru, co może prowadzić do wzmożonej koro-
zji oraz narastania agresywnych osadów w kotle podczas jej 
bezpośredniego spalania [2, s. 521;15, s. 207; 16, s. 43]. 

O cieple spalania i wartości opałowej paliwa decydują 
udziały gramowe takich pierwiastków, jak: węgiel C, wodór 
H i siarka S. Im są one większe w masie palnej paliwa, tym 
większe ciepło spalania, a więc i większa wartość opałowa. 
Skład elementarny obejmuje także udziały gramowe: tlenu O, 
azotu N i chloru Cl oraz zawartość balastu (tj. wilgoci  i po-
piołu). Porównanie niektórych właściwości biomasy i węgla 
zestawiono w tabeli 2.

Głównymi sposobami przetwarzania biomasy na cele ener-
getyczne są: 
 – spalanie, 
 – piroliza, 
 – zgazowanie. 

Obecnie znikoma ilość jednostek wytwórczych wytwa-
rza energię spalając jedynie biomasę, jest to niepopularne 
ze względu na ponoszenie bardzo wysokich nakładów na 
urządzenia techniczne używane w elektrociepłowniach jak 
również wysokie koszty związane z transportem biomasy z 
dużych odległości. Większym zainteresowaniem cieszy się 
współspalanie jej z węglem w istniejących już kotłach ener-
getycznych. Udział biomasy w układach współspalania ze 
względów technicznych, wynosi od 5 do 10% i rozwiązanie 

to wydaje się najbardziej uzasadnionym sposobem wyko-
rzystania biomasy w jednostkach wytwórczych dużej mocy. 
Pozwala ono zapewnić wysoką sprawność konwersji energii 
chemicznej zawartej w spalanym paliwie. 

Możliwe jest wstępne oszacowanie potencjału biomasy, 
biorąc pod uwagę potencjał teoretyczny, techniczny oraz eko-
nomiczny. Wielkość teoretyczna zasobów biomasy podaje 
jedynie wielkość surowca. Potencjał techniczny pokazuje, ile 
można przeznaczyć na cele energetyczne, biorąc pod uwagę 
techniczne możliwości pozyskania, natomiast potencjał eko-
nomiczny stanowi część potencjału technicznego i ma okre-
śloną wartość. Można wyodrębnić także potencjał rynkowy 
biomasy, tzn. znajdującej się obecnie na rynku, którą można 
nabyć np. na giełdach, w składach. Podczas prognozowania 
zasobów biomasy na cele energetyczne w zależności od jej 
pochodzenia używa się odpowiednich metod dla każdego ro-
dzaju biomasy [10, s. 169].  

W 2009 roku potencjał rynkowy biomasy pochodzącej 
z upraw wieloletnich roślin energetycznych wynosił:
 – wierzby energetycznej ok. 75 tys. ton s.m.,
 – miskanta ok. 25 tys. ton s.m.,
 – ślazowca ok. 1,7 tys. ton s.m.

Rozpatrują słomę w 2010 r. potencjał techniczny wyniósł 
5,65 mln ton, a w 2020 r. przewiduje się 8,63 mln ton. W ana-
lizowanym przedziale czasu spodziewany jest nieznaczny 
wzrost potencjału ekonomicznego z 4,47 mln ton w 2010 r. do 
5,23 mln ton w 2020 r. Największe zmiany są przewidywane 
w przypadku potencjału rynkowego słomy na cele energe-
tyczne. Na 2010 rok zaplanowano 0,9 mln ton słomy, na 2015 
rok – 4,5 mln ton, natomiast 5,29 mln ton na 2020 rok.

Możliwości techniczne pozyskania biomasy pochodzenia 
leśnego na cele energetyczne oszacowano na 5,06 mln ton 
w 2010 roku i 7,15 mln ton w 2020 roku. W badanym okresie 
przewiduje się wzrost potencjału ekonomicznego i rynkowego 
z 4,56 mln ton w 2010 roku do 6,43 mln ton w 2020 roku. [4, 
s. 22; 19, s. 310]

Podsumowanie
Wykorzystanie biomasy rolniczej stwarza szansę na eko-

nomiczne wzmocnienie rolnictwa gdyż przy niskich cenach 
żywności uzyskanie satysfakcjonujacych dochodów w rolnic-
twie jest trudne. To, czy i w jaki sposób zostanie ona wyko-
rzystana do celów energetycznych, uzależnione jest od wie-
lu czynników do, których należą: sytuacja rynkowa, zachęty 
ekonomiczne oraz rozwój technologii produkcji energii odna-
wialnej. Czynniki te składają się na unijną politykę w zakre-
sie OZE i będą determinować rolę oraz znaczenie biomasy 
w przyszłym rynku energetycznym.

Tab. 1. Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy [21] 
BIOMASA

Biopaliwa stałe Biopaliwa gazowe Biopaliwa ciekłe
 – pozostałości z rolnictwa: 
 – słoma zbóż, rzepaku, siano, łęty;
 – drewno opałowe: ścinki, kora;wióry, zrębki, trociny;
 – odpady z produkcji zwierzęcej;
 – osady ściekowe odwodnione;
 – rośliny energetyczne drzewiaste i trawiaste.

 – biogaz rolniczy z fermentacji;
 – gnojowicy i odpadów rolniczych;
 – gaz drzewny;
 – gaz wysypiskowy z fermentacji odpadów komunalnych;
 – biogaz z fermentacji osadów ściekowych;
 – biogaz z fermentacji odpadów przetwórstwa 
spożywczego

 – biodiesel;
 – olej rzepakowy;
 – etanol;
 – metanol;
 – biooleje;
 – oleje po smażeniu.

Tab. 2. Właściwości biomasy i węgla [20, s. 3; 8, s. 402; 
11, s. 909]
Składnik Jednostka Biomasa Węgiel
Węgiel % 44-51 75-85
Wodór % 5,5-7,0 4,8-5,5
Tlen % 41-50 8.08.2010
Azot % 0,1-0,8 1,4-2,3
Siarka % 0,01-0,9 0,3-1,5
Chlor % 0,01-0,7 0,04-0,4
Części lotne % 65-80 35-42
Zawartość popiołu % 1,5-8,0 5,0-10
Ciepło spalania MJ/kg 16-20 21-32

Skład popiołu
SiO2 % 26-54 18-52
Al2O3 % 1,8-9,5 10.07.1934
CaO % 6,8-41,7 2.09.2025
Na2O % 0,4-0,7 0,7-3,8
K2O % 6,4-14,3 0,8-2,9
P2O3 % 0,9-9,6 0,4-4,1
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Agricultural biomass in power 
Economic development largely drives the demand for energy, and therefore over the next several years is expected to be a sig-

nifi cant increase in its consumption. Most forecasts that after 2020 there shall be a reduction of the share of conventional fuels: 
coal, oil and natural gas, associated with depletion of natural resources, and thus the increase in the price of energy from these 
sources. Their place will deal with renewable energy sources. In Poland, the most important of renewable agricultural biomass 
and forest, which can be used for energy purposes in direct combustion processes (eg wood, straw, sewage sludge), converted 
into liquid fuels (such as esters of rapeseed oil, alcohol) or gas (such as agricultural biogas, biogas from sewage treatment plants, 
landfi ll gas).
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