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Według ekspertyzy EC BREC, budowane w 
Polsce urządzenia nastawione na 

wykorzystanie biomasy, charakteryzują się 
na ogół wysokimi jednostkowymi nakła- 

dami kapitałowymi. 



Analiza ekonomiczna wskazująca na 
okres zwrotu poniesionych nakładów, 

pozwala podzielić rozwiązania 
technologiczne na następujące grupy: 

1. Technologie dające krótki okres 
zwrotu nakładów, rzędu kilku lat (na 

ogół 2÷3 lat). Są to m.in. małe kotły na 
drewno, słomę oraz kotły na osad 
ściekowy, wzbo- gacony zrębami 

drzewnym lub miałem węglowym, ale 
obsługiwane ręcznie. 

 



2. Technologie o nieco dłuższym 
okresie zwrotu nakładów (4÷5 lat). Są 
to m.in. instalacje wykorzystujące gaz 

wysypiskowy, do produkcji energii 
elektrycznej, biogazownie komunalne 

w oczyszczalniach ścieków, 
produkujące w skojarzeniu energię 

elektryczną i cieplną. 
 



3. Technologie,  w  których  zwrot  poniesionych  
nakładów  wymaga  wsparcia  po- przez dotacje, 
nawet do 70% nakładów inwestycyjnych. Są to 

przede wszystkim duże (ok. 1 MWc), 
automatyczne ciepłownie na słomę (okres zwrotu 

nakładów 
6÷7 lat) oraz duże (ok. 0,5 MWc) ciepłownie na 

zrębki drzewne (okres zwrotu nakładów 7÷9 lat). 
Do tej grupy należą również biogazownie rolnicze 

na gno- jowicę (o mocy 150 kWc) oraz 
biogazownie wykorzystujące, jako wsad zieloną 

masę zbóż, gdzie okres zwrotu nakładów sięga 14 
lat. 

 



W większości realizowanych obiektów 
osiąga się ekonomiczną konkurencyj- ność, 

wobec stosowanych konwencjonalnych 
nośników energii. Dotyczy to zwłasz- cza 

kotłów na słomę, drewno i osady ściekowe, 
dużych ciepłowni na słomę i zrębki 

drzewne oraz instalacji wykorzystujących 
gaz wysypiskowy lub biogaz z komunal- 
nych oczyszczalni ścieków, do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej. Zbyt drogie są 
wciąż biogazownie rolnicze oraz 
elektrociepłownie na biomasę. 



Spalanie biomasy tworzy nowe miejsca 
pracy, oceniane na 2 dodatkowo za- 
trudnione osoby na każdy 1 MWc, 

podobnie w przypadku biogazu  
(1,5 osoby na1 MW).[212] 

 



Możliwości produkcji energii z 
biomasy 

Pomimo korzystnych efektów 
ekologicznych, ekonomicznych i 

społecznych, wykorzystanie biomasy 
na cele energetyczne, stwarza jednak 

wiele problemów technicznych. 
 



Problemy te wynikają przede wszystkim z 
jej właściwości fizykochemicznych, z 

których najważniejsze to: 
–  zbyt mała gęstość biomasy, utrudniająca 

transport, magazynowanie i dozowanie; 
–  stosunkowo niskie ciepło spalania na 

jednostkę masy, będące przyczyną 
utrudnień w dystrybucji biomasy  



–  szeroki przedział wilgotności (od 
kilku do 60%), powodujący trudności z 
przygo- towaniem do energetycznego 

wykorzystania; 
–  bardzo duża różnorodność 

technologii przetwarzania na nośnik 
energii. 

 



W warunkach polskich, naturalnym 
kierunkiem rozwoju wykorzystania bio- 

paliw stałych jest i będzie, produkcja 
energii cieplnej oraz w skojarzonych 

systemach wytwarzających energię cieplną 
i elektryczną (kogeneracja). Nie- których  

problemów  związanych  z  wykorzystaniem  
energetycznym  biomasy, można uniknąć, 
poprzez zwiększenie gęstości biomasy na 
drodze kompaktowa- nia (sprasowania, 

brykiety, pelety). 



Również inne rodzaje biomasy, w tym spe- 
cjalne uprawy traw, roślin (np. miskantus, 

ślazowiec), są w niewielkim stopniu 
wykorzystywane do celów energetycznych. 

Biomasa jest jednym z najbardziej 
obiecujących  źródeł  energii  odnawialnej  
w  Polsce.  Biomasa  po  przekształce- niu 

na biopaliwa stałe, jest spalana 
bezpośrednio lub przetworzona dalej w 

pro- cesach chemicznych na paliwa ciekłe i 
gazowe. 



W tym przypadku otrzymuje- my np.: gaz, 
który może być spalony w turbinie gazowej 

lub silniku tłokowym lub  wykorzystany,  
jako  paliwo  w  kotłowniach  

energetycznych.  Należy  zazna- czyć,  że  
ośrodki  naukowe  w  Polsce,  dużą  szansę  

rozwoju  regionalnego  upa- trują w 
wykorzystaniu masy zielonej zbóż, jako 

wsadu fermentacyjnego z któ- rego  
wytworzony  zostanie  biogaz  (ok.  54%  

CH4  –  metanu).  



Szacuje  się,  że z 1 hektara 
obsianego kukurydzą, można 

uzyskać ok. 45 ton masy zielonej, z 
której można uzyskać (po dodaniu 
w biogazowni np. gnojowicy) ok. 

5000 m3 biogazu (50 MWh/ha), co 
przy areale 3 mln ha daje 15 mld 

m3 biogazu  



Łączna powierzchnia gruntów 
potrzebna dla wypełnienia przez 

Polskę celów ob- ligatoryjnych, 15% 
energii z OŹE do roku 2020, to ok. 4 
mln ha powierzchni upraw- nej kraju 

(ok. 20% całego areału). Uwzględniając 
postęp biotechnologiczny do roku 

2020, powierzchnia upraw 
energetycznych, będzie zapewne 

mniejsza. 
 



Należy podkreślić bardzo korzystną 
cechę rolnictwa energetycznego, 

jako jed- nego z filarów 
bezpieczeństwa energetycznego. 

Powyższej analizy dokonał prof. dr 
hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki 

Śląskiej. 



Obiecująco wyglądają działania 
konsorcjum Grupa Prater, w skład 
której wcho- dzi m.in. spółka „Bio-

energia”, w zakresie hodowli i zbiorów 
miskantusa i ślazow- ca (plany: 

kilkanaście tys. ha) oraz spalania tych 
roślin energetycznych, wraz ze słomą 

w elektrociepłowniach o mocy 18 
MWe  



Przy realizacji w/w inwestycji, zakłada 
się że pomoc ze środków krajowych 

wy- niesie ok. 50%, kosztów 
związanych z założeniem plantacji oraz 

rocznych dopłat w wysokości  
45 euro/ha. 

Szacuje się, że dla potrzeb elektrowni i 
ciepłowni zapotrzebowanie na 

biomasę w latach 2014÷2015 wyniesie 
2,8÷3,6 mln ton rocznie 



Podsumowanie 
 

Energetyczne wykorzystanie 
biomasy w Polsce, jest 

zagadnieniem wieloaspekto- wym. 
Potrzebne są dalsze analizy 

występujących zasobów, które są 
znaczne i prze- kraczają 15÷20 mln 

ton równoważnika węglowego.  



Rozwija się nowe technolo- gie, 
nastawione na przetwarzanie biomasy 

do formy standardowego paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego. Od kilku lat 
produkuje się już w Polsce kotły do 
spalania słomy, drewna i osadów 

ściekowych. Wprowadzono też na rynek 
benzyny, zawiera- jące poniżej 5% 
alkoholu, co działa stymulująco na 

rozwój polskiego rolnictwa, go- 
rzelnictwa i przemysłu rafineryjnego. 



Dynamicznie rozwija się produkcja 
biodiesla. Prawo energetyczne, umożliwia 
szersze zastosowanie lokalnych zasobów 

biomasy, jako paliwa w polskiej energetyce, 
zwłaszcza, że jest to opłacalne 

ekonomicznie i bezpieczne pod względem 
ekologicznym. W niniejszym opracowaniu 

przedsta- wiono kilka rozwiązań 
wykorzystania biomasy do wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej stosowanych 
w naszym kraju. 



Trudności związane z wdrożeniami, 
wynikają m.in. z następujących przy- czyn: 

–  brak świadomości dużych korzyści 
ekonomicznych, związanych z 

wytwarzaniem energii elektrycznej i energii 
cieplnej z biomasy; 

–  nadwyżka podaży energii z paliw 
kopalnych oraz zbyt niskie ceny 

konwencjonal- nych paliw 
nieodnawialnych, nieuwzględniające 

kosztów zanieczyszczenia śro- dowiska i 
zagrożenia, dla zdrowia i życia ludzkiego; 



–  wysoka cena peletów z drewna 
(ok. 400 zł/t), nie jest ceną 

konkurencyjną w sto- sunku do 
węgla, gazu; 

–  duża objętość biomasy, stwarza 
problem z jej magazynowaniem; 

–  utrudniona dystrybucja biomasy; 
 



– właściciele pieców na biomasę, 
sygnalizują problemy z brakiem 

równomiernej pracy pieca w całym 
cyklu spalania; 

–  produkcja pelet w roku 2012 
osiągnęła wartość ok. 440 tys. ton, 

potencjał produk- cyjny to ok. 1 
mln ton rocznie[245]; 

 



–  zbyt powolny postęp techniczny, 
dotyczący nowych technologii wytwarzania 

cie- pła i elektryczności z biomasy, 
zwłaszcza w dużej energetyce; 

–  kłopoty związane ze sprzedażą, lokalnie 
wytwarzanej energii cieplnej; 

–  brak doświadczenia organizacyjnego, 
dotyczącego ewentualnych wdrożeń stoso- 

wania odnawialnych nośników energii w 
planach zaopatrzenia w ciepło w gmi- nach 

wiejskich. 



Za najważniejszy postulat wysuwa się 
możliwie szerokie propagowanie wie- 

dzy na temat istniejących i 
sprawdzonych rozwiązań 

technicznych, urządzeń do spalania 
biomasy. 

 



Działania te powinny doprowadzić do 
zwiększonej produkcji energii i do sze- 
rokiego stosowania biomasy w polskiej 

energetyce. Energetyczne wykorzystanie 
biomasy, okazuje się w pełni uzasadnione z 
punktu widzenia parametrów użytko- wych 

agrociepłowni, agrorafinerii i 
agroelektrowni. Wynika to również z 
rachun- ku ekonomicznego i z punktu 

widzenia norm emisyjnych, związanych z 
ochroną środowiska. 


