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Wstęp
Krajowa energetyka oparta na węglu kamiennym stanowi 

źródło znaczącej ilości zanieczyszczeń emitowanych do at-
mosfery, a także odpadów, wymagających utylizacji. Zmniej-
szenie obciążenia środowiska przez energetykę wymaga z 
jednej strony wprowadzania technologii niskoemisyjnych, 
z drugiej zaś – zmiany nośników energii na ekologicznie 
„czyste”. Takim paliwem jest biomasa, pochodząca z lasów, 
plantacji i przemysłu rolno-spożywczego. Jednak zastępowa-
nie węgla biomasą wiąże się z koniecznością prowadzenia 
szczegółowych analiz w zakresie właściwości różnych jej ro-
dzajów i doboru procesów konwersji tych paliw na energię. 
Z punktu widzenia energetycznego surowce opałowe cha-
rakteryzuje się za pomocą trzech parametrów: A/B/C, gdzie 
A to wartość opałowa (w MJ/kg), B to procentowa zawartość 
popiołu, a C to procentowa zawartość siarki. Przeciętny polski 
węgiel ma następujące parametry: 21/22/0,9, co oznacza, że 
jego wartość opałowa wynosi 21 MJ/kg, zawartość popiołu 
22% i siarki 0,9%. Aby spełnić normy dotyczące emisji pyłów i 
dwutlenku siarki w spalinach, dopuszczalne jest w Polsce sto-
sowanie węgla o parametrach 21/15/0,64. Biomasa ma pa-
rametry: 14/1/0,01, a więc ma mniejszą wartość opałową niż 
węgiel, ale jest za to przyjazna dla środowiska, gdyż zawiera 
mniej siarki, mniej wydziela pyłów i popiołów, a CO2 powstały 
z jej spalenia nie pogłębia efektu cieplarnianego, gdyż jest 
absorbowany z otoczenia w trakcie wzrostu roślin.

Biomasa z plantacji energetycznych i lasów i odpady po-
chodzenia roślinnego, których wartość opałowa waha się od 
ok. 9 do ponad 18 MJ/kg, mogą być energetycznie wykorzy-
stane na wiele sposobów. Podstawowe sposoby jej wykorzy-
stania to: bezpośrednie spalanie w odpowiednich kotłach (na 
słomę, drewno, pelety), współspalanie z tradycyjnymi nośni-
kami energii lub spalanie produktów przetworzonej biomasy 
(fermentacja, piroliza, estryfi kacja), np. metanolu, etanolu, 
biogazu lub biodiesla [5, s. 327].

Najważniejsze właściwości charakteryzujące paliwa stałe 
to ciepło spalania i wartość opałowa. Ciepło spalania jest ilo-
ścią ciepła odebraną z komory spalania po całkowitym i zu-
pełnym spaleniu jednostkowej ilości paliwa, jeżeli spaliny zo-
staną ochłodzone do temperatury początkowej substratów, a 
para wodna powstająca w rezultacie spalania zostanie wykro-
plona. Ciepło spalania jest więc wielkością zależną jedynie od 
składu chemicznego części palnej paliwa. Wartość opałowa 

natomiast jest wielkością określającą użyteczny efekt cieplny 
spalania, bowiem woda zawarta w spalinach znajduje się w 
postaci pary wodnej. Ciepło spalania jest większe od wartości 
opałowej o ciepło skraplania całkowitej ilości pary wodnej za-
wartej w spalinach, a pochodzącej z wilgoci paliwa i powstałej 
ze spalania wodoru [2, s. 6].

Wartość energetyczna drewna zależy przede wszystkim od 
jego wilgotności i gęstości, a w mniejszym stopniu od rodzaju 
i sposobu przygotowania. Wartość opałowa paliwa drzewne-
go absolutnie suchego wynosi ok. 19,2 GJ na tonę suchej 
masy (t s.m.), czyli 5,3 MWh/t s.m. Przy wilgotności wynoszą-
cej 50% (drewno świeże), wartość ta zmniejsza się o blisko 
połowę. Cechą charakterystyczną paliw drewnopochodnych 
jest wysoka zawartość składników lotnych. Około 80% suchej 
masy odparowuje podczas suchej destylacji (ogrzewania), 
a tylko 20% masy drewna zbudowane jest z nielotnych związ-
ków węgla, które ulegają spaleniu na ruszcie, podczas gdy 
większość składników lotnych spala się nad rusztem. Stąd 
efektywne spalanie tego typu paliw wymaga specjalnych 
technik i kotłów [3, s. 81].

Drewno może być wykorzystywane na cele energetyczne 
w różnej postaci: jako drewno kawałkowe, trociny, wióry, kora, 
zrębki, brykiet lub pelet (granulat). Zrębki drzewne to rozdrob-
nione drewno w postaci ścinków o nieregularnych kształtach, 
o długości 5-50 mm. Są one produkowane podczas trzebienia 
drzewostanów, zagospodarowania pozostałości po wyrębach, 
obrabiania kłód w tartakach, przetwarzania drewna w zakła-
dach przetwórczych, a także na plantacjach roślin drzewia-
stych i krzewiastych, jak np. wierzba. Zrębki są doskonałym 
paliwem dla kotłów, wykorzystuje się je również do produkcji 
płyt wiórowych i jako topnik w hutnictwie. Wadą tego paliwa 
jest wrażliwość na zmiany wilgotności powietrza i podatność 
na porażenie grzybami w trakcie przechowywania [1, s. 431].

Wzrost zapotrzebowania na odnawialne surowce energe-
tyczne prowadzi do coraz silniejszej konkurencji pomiędzy 
przemysłem drzewnym, prywatnymi odbiorcami drewna opa-
łowego a energetyką zawodową. Próby zapewnienia przemy-
słowych dostaw biomasy z upraw polowych wierzby i topoli 
do tej pory kończyły się przeważnie niepowodzeniem. Nie wy-
tworzyły się modele wzajemnego oddziaływania sfery produk-
cji, pozyskiwania, przechowywania, transportu i koncentracji 
biomasy ze sferą jej przetwarzania. Łatwiejszym logistycznie 
i tańszym sposobem było zaopatrywanie się w biomasę le-

Biomasa drzewna 
jako surowiec dla energetyki1 
Alina Kowalczyk-Juśko, Jarosław Cybulski

Artykuł prezentuje wyniki badań biomasy drzewnej wykorzystywanej na cele energetyczne w postaci zrębki. Porównano 
przydatność do spalania drewna topoli, wierzby oraz zrębek pochodzących z różnych drzew pozyskiwanych z wyrębu za-
drzewień. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium obejmowały parametry energetyczne: ciepło spalania, 
wartość opałową i zawartość popiołu oraz pierwiastków istotnych dla energetycznego wykorzystania, jak węgiel i siarka. Ba-
dania wykazały niewielkie zróżnicowanie badanych surowców. Zrębki w porównaniu z węglem kamiennym charakteryzują się 
mniejszą wartością energetyczną, wyższą wilgotnością w stanie roboczym, a równocześnie niższą zawartością siarki i popiołu.

Słowa kluczowe: biomasa, zrębki, wierzba, topola, parametry energetyczne.



AUTOBUSY156

śną. Dopiero odpowiednia konstrukcja przepisów spowo-
dowała, że energetyka zawodowa została zobligowana do 
stopniowego zmniejszania zużycia biomasy leśnej [8, s. 15]. 
Spowodowało to kolejny wzrost zainteresowania uprawą 
wydajnych, wieloletnich roślin energetycznych. Największe 
szanse upatrywane są w uprawie wierzby (Salix viminalis), 
topoli (Populus) i robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia).

Porównanie właściwości energetycznych zrębek drzew-
nych, pochodzących z różnych rodzajów drewna, wytwarza-
nych w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i obrotem 
biomasą, stanowi cel niniejszej pracy.

1. Metody badań
Zrębki z wierzby (Salix viminalis) i topoli białej (Populus 

alba) zostały sporządzone z biomasy pozyskanej na plantacji 
doświadczalnej Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie i pochodziły z 3-letnich 
roślin. Mieszane zrębki drzewne pobrano z masy produkowa-
nej przez przedsiębiorstwo HC Concept, w ramach oczysz-
czania gruntów rolnych ze zbędnej roślinności drzewiastej. 
W skład zrębek mieszanych wchodziła biomasa różnych ga-
tunków drzew i krzewów liściastych. Masa każdej próby pod-
danej badaniom wynosiła ok. 1 kg.

Badania biomasy zostały przeprowadzone w laboratorium 
Elektrowni Stalowa Wola S.A. zgodnie z metodami opracowa-
nymi w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, uję-
tymi w zakresie akredytacji laboratorium, z wyjątkiem ozna-
czenia wodoru i części lotnych (tab. 1). 

2. Wyniki badań
Zrębki sporządzone z różnych surowców wyjściowych 

zostały poddane badaniom w dwu stanach wilgotności: w 
stanie roboczym, czyli zbliżonym do tego, w jakim biomasa 
dostarczana jest do końcowego odbiorcy, jakim była elektrow-

nia zawodowa, oraz w stanie analitycznym, określanym też 
jako powietrzno-suchy. Wilgotność zrębków w stanie robo-
czym była relatywnie wysoka i wynosiła w granicach 49,2-
53,4% (tab. 2). Drewno zwykle nie jest dostępne w stanie 
suchym, ale charakteryzuje się zróżnicowaną wilgotnością, 
która może wahać się od 15 do 60%, w zależności od czasu 
jego sezonowania na otwartym powietrzu. Tak duża zawar-
tość wody w paliwie wynika z porowatości i higroskopijno-
ści drewna, oraz jego struktury (makroporowatość) i składu 
chemicznego, głównie obecności celulozy, hemicelulozy i li-
gnin (mikroporowatość) [6, s. 15]. Zrębki poddane badaniom 
nie przechodziły okresu sezonowania, a pobrane zostały 
bezpośrednio po rozdrobnieniu ze pomocą rębaka. Wilgot-
ność świeżego drewna na poziomie ok. 50% jest typowa dla 
drewna świeżego, szczególnie drzew miękkich liściastych [1, 
s. 421]. Wyniki badań przeprowadzonych przez Szczukow-
skiego i Tworkowskiego [8, s. 18] wskazują, że wilgotność 
biomasy różnych klonów wierzby wahała się w granicach 
46,12-47,14%, była więc zbliżona do wyników uzyskanych w 
badaniach własnych. 

Zawartość popiołu w badanych zrębkach okazała się naj-
wyższa w biomasie topoli, gdzie wyniosła 4,6% w stanie 
roboczym i 8,7% w stanie analitycznym, zaś w przypadku 
wierzby odpowiednio 1,7 i 3,1% (tab. 2). Tak wysoki udział 
substancji mineralnych w drewnie topoli mógł wynikać z za-
nieczyszczenia biomasy np. ziemią lub piaskiem oraz dość 
grubą korą tego drzewa. Spośród różnych surowców drzew-
nych właśnie kora zawiera najwięcej popiołu [1, s. 420]. Za-
wartość popiołu w pędach wierzby jednorocznej, dwuletniej 
i trzyletniej, określona w badaniach Puchalskiego i in. [7, s. 
44-46] wynosiła 0,5-1,3% w stanie świeżym i 0,9-1,9% po 
ich wysuszeniu. W literaturze przedmiotu często podkreślana 
jest mniejsza zawartość popiołu w drewnie, w porównaniu z 
węglem kamiennym (tab. 3). Oprócz mniejszej zawartości, 

Tab. 1. Metody badań
Oznaczenie Metoda

Wilgoć całkowita Procedura IChPW Q/LP/05/A:2011
Wilgoć analityczna Procedura IChPW Q/LP/27/A:2011
Popiół Procedura IChPW Q/LP/27/A:2011
Części lotne Procedura IChPW Q/LP/07/A:2011
Ciepło spalania Procedura IChPW Q/LP/12/A:2011
Wartość opałowa Procedura IChPW Q/LP/12/A:2011
Siarka całkowita Procedura IChPW Q/LP/08/A:2011
Wodór Wartość obliczona wg Procedury IChPW Q/LP/12/A:2011
Węgiel PB – 01, wydanie 1 z dnia 22.11.07

Tab. 2. Parametry badanych zrębków drzewnych, istotne dla energetycznego wykorzystania

Parametr Oznaczenie Jednostka
Surowiec / stan

wierzba topola zrębki mieszane
r a r a r a

Wilgoć całkowita Wc % 49,2 - 49,4 - 53,4 -
Wilgoć analityczna Wa % - 4,9 - 4,7 - 4,4
Popiół A % 1,7 3,1 4,6 8,7 2,8 5,7
Części lotne - % 39,57 74,07 37,54 70,71 35,81 73,47
Ciepło spalania Qs kJ/kg 9 870 18 478 9 447 17 792 8 728 17 905
Wartość opałowa Qi kJ/kg 8 038 17 177 7 651 16 566 6 861 16 643
Siarka całkowita St % 0,04 0,08 0,07 0,14 0,04 0,08
Wodór Cl % 2,89 5,41 2,70 5,09 2,58 5,29
Węgiel C % 25,9 48,4 24,6 46,4 23,2 47,5

r – stan roboczy
a – stan analityczny
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skład chemiczny popiołu z biomasy znacząco różni się od 
popiołu ze spalania węgla. Wpływa to na obniżenie tempe-
ratury topliwości popiołu i jego osadzanie na urządzeniach 
grzewczych, szczególnie w procesie współspalania biomasy 
z węglem [10, s. 24].

Drewno oraz inne rodzaje biomasy charakteryzują się 
dużą zawartością części lotnych. Łatwość tworzenia części 
lotnych w procesie spalania umożliwia uzyskanie wysokich 
temperatur w paleniskach, jednak równocześnie powoduje, 
że zmianie ulegają warunki zapłonu i całego procesu spa-
lania. Dlatego biomasa, w tym drewno, powinny być spala-
ne w kotłach o konstrukcji umożliwiającej efektywny odbiór 
energii powstającej podczas spalania gazowych produktów 
rozkładu tego paliwa [1, s. 423]. Zawartość części lotnych 
w badanych zrębkach była zbliżona i wynosiła w stanie anali-
tycznym 70,71-74,07%, co niemal trzykrotnie przekracza ten 
parametr określony dla węgla kamiennego. Biomasa roślin 
energetycznych o charakterze traw lub bylin zawiera nawet 
ponad 80% części lotnych [4, s. 96].

Pożądaną cechą paliw stałych jest wysoka zawartość pier-
wiastka węgla, wpływająca bezpośrednio na wskaźniki ener-
getyczne. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, 
że zrębki w stanie roboczym zawierają 23,2-25,9% C, zaś 
w stanie analitycznym 46,4-48,4% C, a więc znacznie mniej 
niż węgiel kamienny. Według literatury [1, s. 429] drewno to-
poli zawiera 38,6% C, zaś wierzby 43,9% C w stanie ana-
litycznym surowca opałowego. W badaniach własnych nie 
stwierdzono tak dużych różnic badanego parametru.

Omówione wcześniej cechy biopaliw stałych składają się 
na najważniejszy efekt energetyczny, który można wyrazić 
takimi parametrami jak ciepło spalania i wartość opałowa. 
Świeża biomasa w postaci zrębek, wykorzystana jako pa-
liwo w elektrowni, charakteryzowała się wartością opałową 
na poziomie 6,86-8,04 MJ/kg. Ciepło spalania takiej biomasy 
było odpowiednio wyższe i wyniosło 8,73-9,87 MJ/kg. Naj-
korzystniejsze parametry energetyczne w stanie analitycz-
nym wykazały zrębki wierzby: ich wartość opałowa wyniosła 
17,18 MJ/kg, zaś ciepło spalania 18,48 MJ/kg. Zrębki mie-
szane oraz pochodzące z uprawy topoli charakteryzowały 
się zbliżoną wartością energetyczną. Także Bębenek [1, s. 
430] podaje, że drewno wierzby cechuje wyższa wartość 
energetyczna w porównaniu z topolą. Według tego źródła 
wartość opałowa wierzby w stanie analitycznym wynosiła 
15,93 MJ/kg, zaś ciepło spalania 17,23 MJ/kg. W przypadku 
topoli parametry te wynosiły odpowiednio 15,48 i 16,73 MJ/kg. 
Wartość opałowa powietrznie suchego drewna różnych 
drzew liściastych i iglastych oceniana jest na poziomie 14,3-
17,6 MJ/kg, przy czym górne wartości przypadają na drzewa 
iglaste [9, s. 32].

Korzystną cechą drewna, z punktu widzenia ochrony śro-
dowiska, jest niska zawartość siarki, a co za tym idzie – mała 

emisja jej związków w spalinach. Zrębki mieszane oraz po-
chodzące z drewna wierzby zawierały 0,04% S w stanie ro-
boczym i 0,08% S w stanie analitycznym. Udział siarki w bio-
masie topoli okazał się niemal dwukrotnie większy. Wartości 
te są znacznie niższe w porównaniu z węglem kamiennym, 
który zawierać może nawet 1,5% S.

Podsumowanie
Biomasa drzewna jest obecnie ważnym odnawialnym su-

rowcem energetycznym, a jej główne źródło to lasy i prze-
mysł drzewny. Wzrost zapotrzebowania na biomasę sprawia, 
że jej produkcja przesuwana jest sukcesywnie na grunty 
rolne. Najbardziej wydajne rośliny energetyczne to wierzba i 
topola, których biomasę badano pod kątem przydatności dla 
energetyki. Stwierdzono niewielkie różnice pomiędzy warto-
ścią energetyczną drewna tych dwu gatunków, a także zrę-
bek mieszanych, pochodzących z różnych drzew liściastych. 
Porównanie wyników uzyskanych dla biomasy z parametra-
mi węgla kamiennego potwierdza, często podkreślaną w li-
teraturze, niższą wartość energetyczną biomasy, wysoką jej 
wilgotność, a jednocześnie mniejszy wpływ na środowisko 
dzięki małemu udziałowi siarki. Zrębki charakteryzuje po-
nadto wysoki udział części lotnych, niska zawartość popiołu i 
pierwiastka węgla.

Przypisy
1 Praca przygotowana w ramach projektu „Staż Sukcesem Na-
ukowca”, współfi nansowanego przez Unię Europejską w ramach 
EFS, umowa nr POKL.08.02.01-06-017/11-00, realizowanego 
przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
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Tab. 3. Porównanie węgla i zrębek drzewnych jako surow-
ców energetycznych [3, s. 87]

Parametr Jednostka Węgiel 
kamienny

Zrębki 
drzewne

Wilgotność % 12 40
Popiół % 12 0,6-1,5
Części lotne % 25 70
Ciepło spalania kJ/kg 32 19,4
Wartość opałowa kJ/kg 25 10,4
Siarka całkowita % 0,8-1,5 0,05
Wodór % 3,5 6,0
Węgiel % 59-85 50
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Woody biomass as a feedstock for power

This paper presents the results of woody biomass used for energy purposes in the form of chips. We compared the usefulness 
of the burning wood of poplar, willow and wood chips from different trees obtained from felling trees. Research carried out in a spe-
cial laboratory parameters include energy: heat of combustion, calorifi c value and ash content and elements relevant to energy 
use, and carbon and sulphur. Studies have shown little variation tested raw materials. Chips compared with coal char-acterized by 
lower energy value, the higher moisture in the working state, and at the same time lower sulphur and ash content.

Key words: biomass, wood chips, willow, poplar, energy parameters.
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