


 

 
 

SPIS TREŚCI 
 

1. Program seminarium naukowego 
2. Prezentacje 

2.1. Wprowadzenie.  
Wielofunkcyjne systemy wytwarzania bioalkoholi i energii. 
mgr inż. Wojciech Krużewski 
mgr inż. Jerzy Kołodziej 
 

2.2. Cz. 1. Wykorzystanie roślin na cele energetyczne- uprawy 
konwencjonalne oraz nowe gatunki 
Cz. 2. Perz wydłużony jako przykład taniego źródła energii 
(koreferent – dr inż. Danuta Martyniak, IHAR – PIB) 
dr hab. inż. Grzegorz Żurek 
 

2.3. Odnawialne źródła energii w prasie rolniczej i innych 
mediach. 
mgr inż. Piotr Malicki 

 
2.4. Zastosowanie instalacji biogazowych w gospodarstwach 

rodzinnych i farmerskich z obróbką substratu 
pofermentacyjnego  
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk 
mgr inż. Tadeusz Domasiewicz 

 
 

3. Informacje dodatkowe 
3.1. Uprawa wierzby energetycznej – wyniki badań nad 

wierzbą energetyczną na Politechnice Koszalińskiej 
dr hab. inż. Leszek Styszko 

3.2. Możliwości rozwoju energetyki rozproszonej w oparciu  
o odnawialne źródło energii w technologii ORC 
dr Patrycjusz Zarębski 

3.3. Technologie wykorzystania biopaliw stałych 
mgr inż. Agnieszka Trojanowska 
 



 

 
PROGRAM  SEMINARIUM  NAUKOWEGO 

  
„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH  

Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” 
 
Termin:  22 lutego 2011 r. 
Miejsce:   Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 
                      Radzików,  05-870 Błonie 
 
 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 10.30 

Wprowadzenie 

Energetyka a odnawialne źródła energii 

 

dr Wiesław Golka 

(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach) 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 13.00 

Cz. 1. Wykorzystanie roślin na cele energetyczne – 
uprawy konwencjonalne oraz nowe gatunki 

 

Cz. 2. Perz wydłużony jako przykład taniego źródła energii  

(koreferent – dr inż. Danuta Martyniak, IHAR - PIB) 

 

dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB 
(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy) 

13.00 – 13.45 

Odnawialne źródła energii  w prasie rolniczej i innych mediach  

 

mgr inż. Piotr Malicki  

(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy) 

13.45 – 14.15 Lunch  

14.15 – 15.45 

Hybrydowe układy technologiczne wytwarzania energii i paliw z 
odnawialnych źródeł energii na energię i inne produkty  

 

mgr inż. Wojciech Krużewski 

(EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie) 

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 



mgr inż. Wojciech Krużewski

 

WPROWADZENIE
Popularyzacja prac 

badawczo-rozwojowych 
z zakresu 

odnawialnych źródeł energii 



Seminarium naukowe w ramach projektu:

„Upowszechnianie badań na temat odnawialnych źródeł energii 
oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru.”

mgr inż. Wojciech Krużewski

� Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

� Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost 
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"



Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy
w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań 
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w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań 
naukowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii
oraz wsparcie ochrony własności intelektualnej z tego 
obszaru na terenie kraju.

upowszechnienie i uświadomienie co do znaczenia 
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie OZE,
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podwyższenie wiedzy związanej z 
ochroną własności intelektualnej 

z zakresu OZE wśród 60 pracowników
jednostek naukowych 

(w tym 35% tj. 21 kobiet 
oraz 65% tj. 36 mężczyzn)

przedstawienie barier i sugestii 
rozwiązań we wdrażaniu 

wyników badań do praktyki 
w sektorach mogących wykorzystywać OZE



Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów 
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Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa

Zarząd Główny 
w Warszawie

Szkolenia nt. ochrony 
własności 

intelektualnej 
z zakresu 

OZE

Wortal naukowo-
informacyjny
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Seminaria

Publikacja nt. 
osiągnięć 
z zakresu

OZE

Targi promocyjne

Zarządzanie Zarządzanie 
i koordynacja i koordynacja 

realizacji realizacji 
projektuprojektu



• Przeprowadzonych zostanie 19 jednodniowych otwartych 
seminariów naukowych na temat OZE mających na celu 
uświadomienie i popularyzację prac badawczo-rozwojowych 
z tego zakresu. Są skierowane do pracowników jednostek 
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z tego zakresu. Są skierowane do pracowników jednostek 
naukowych.

• Seminaria będą organizowane w całej Polsce, w zależności od 
zainteresowania. Szczegółowe informacje o seminariach będą 
publikowane na wortalu.

• Seminaria będą bezpośrednio transmitowane w Internecie 

na wortalu . 

Planowany jest także udział w targach promocyjnych mających na 

celu popularyzację OZE. Celem tego działania jest zaprezentowanie 
osiągnięć naukowych w obszarze OZE, prezentacja broszur 
naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie 
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naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie 
konsultacje i spotkania z uczestnikami zainteresowanymi OZE.

Byliśmy już w Poznaniu w dniach 23-26.11.2010 r. na 
Międzynarodowych Targach Ochrony  Środowiska POLEKO



� 4-dniowe szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE

� Przeznaczone dla 60 pracowników jednostek naukowych.
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� Tematyka: głównie zakres ustawy Prawo własności intelektualnej, 
prawidłowość zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym omówienie 
procedury międzynarodowej), zagadnienia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, marketing technologii, zarządzanie projektami innowacyjnymi, 
zasady finansowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych 
źródeł energii. 

� Zajęcia będą prowadzone w przeważającej części w formie warsztatowej. 
Szkolenia zakończone zostaną egzaminem i certyfikatem.

� Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. 

Na zakończenie projektu zostanie 
wydana publikacja związana 
z osiągnięciami na temat OZE. 
Posłuży ona do przedstawiania barier 
i sugestii rozwiązań we wdrażaniu 
wyników badań do praktyki w sektorach 
mogących wykorzystywać OZE. 
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mogących wykorzystywać OZE. 

Rozwiązania zostaną wypracowane 
podczas seminariów oraz na podstawie 
rekomendacji zebranych na wortalu:

Materiał zostanie opublikowany również 
w formie elektronicznej oraz 
rozdystrybuowany do podmiotów 
działających na rzecz nauki w obszarze 
OZE.



60 pracowników
jednostek

naukowych
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35%
tj. 21 kobiet

65%
tj. 39 mężczyzn

� 19 seminariów

� 570 materiałów na seminaria

2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
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� 2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
każde

� 2 edycje szkoleń dot. ochrony własności intelektualnej

� 60 kompletów materiałów szkoleniowych

� 1500 sztuk publikacji wydanej na zakończenie projektu



Rezultatem projektu będzie upowszechnienie
wyników badań nt. OZE oraz stworzenie 
wortalu naukowo- informacyjnego.
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wortalu naukowo- informacyjnego.

Wortal funkcjonuje pod adresem:

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusjach,
a także korzystania z biblioteki on-line i zbioru

publikacji oraz prezentacji. 

wrzesień 2010 r.- grudzień 2011 r.
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Zapraszamy pracowników jednostek 
naukowych z całej Polski do udziału 
w otwartych seminariach naukowych 

oraz szkoleniach.



mgr inż. Wojciech Krużewski

75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38
tel. /fax. 94 342 25 81 •  606 817-011



 

 

WIELOFUNKCYJNE 
SYSTEMY 

wytwarzania 
bioalkoholi i energii 

mgr inż. Wojciech Krużewski 
mgr inż. Jerzy Kołodziej 

 



Wielofunkcyjne systemy
wytwarzania bioalkoholi

i energii i energii 

mgr inż. Wojciech Krużewski

mgr inż. Jerzy Kołodziej

PODSTWOWA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH 
ALKOHOLII:

ETANOL- C2H5OH
Etanol to bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachu.

Etanol miesza się z wodą w dowolnych stosunkach, tworząc 

WYBRANE UKŁADY:

Etanol miesza się z wodą w dowolnych stosunkach, tworząc 
z nią mieszaninę azeotropową (zawiera 95,5% etanolu). 

� Gęstości - 78,4 kg/m 3,
� Temperatura wrzenia – 78,4°°°°C,

� Wartość energetyczna- 19,6 MJ/l,
� Ciepło parowania- 0,92 MJ/l.

Jako paliwo samochodowe etanol został wykorzystany 
w 1872 roku w silnikach Otto i w 1908 roku w silnikach Forda.



BUTANOL- C 4H9OH

Butanol to bezbarwna, klarowna ciecz o gęstości 809,8 kg/m3.
• Temperatura wrzenia – 117.73°°°°C,

• Ciepło parowania- 0,43 MJ/kg.• Ciepło parowania- 0,43 MJ/kg.

Wartość energetyczna wynosi 29,2 MJ/l (dla porównania benzyna ma ok. 32 MJ/l ). 
Z tego względu można spodziewać się kilkuprocentowego zwiększenia zużycia 
paliwa. Testy z wykorzystaniem innych paliw alkoholowych (etanolu i metanolu) 

wykazały, że zwiększenie zużycia paliwa nie wynika wprost ze zmniejszenia 
wartości opałowej paliwa.

Butanol ma stosunkowo niskie ciepło parowania, w porównaniu do metanolu (3x 
niższe) czy etanolu (2x niższe). Z tego względu łatwiejsze jest uruchamianie 
silnika na butanolu w niskich temperaturach, ale wciąż nieco trudniejsze niż 

w przypadku benzyny.

KATEGORIE (GENERACJE) I RODZAJE PALIW

UZYSKIWANYCH Z BIOETANOLU

Do pierwszej generacji biopaliw zalicza się:

Bioetanol (BioEtom)- jest to etanol (C2H5OH) otrzymywany z 
procesów hydrolizy i fermentacji surowców skrobiowych takich procesów hydrolizy i fermentacji surowców skrobiowych takich 
jak: ziarna zbóż, ziemniaki, buraki cukrowe itp.

Biogaz- wytworzony poprzez oczyszczenie biogazu powstającego 
w procesach fermentacji metanowej

Do paliw drugiej generacji zalicza się:

Bioetanol- otrzymywany w procesach hydrolizy i fermentacji 
surowców lignocelulozowych, takich jak: słoma, drewno, całe 
rośliny- kukurydza, sorgo, topinambur, itp.



RODZAJE BIOPALIW WG KLASYFIKACJI

EUROPEJSKIEJ

W klasyfikacji europejskiej ze względu na stan skupienia wydzielono biopaliwa: 
biopaliwa ciekłe, gazowe oraz inne z OZE.

Do ciekłych paliw II generacji uzyskiwanych z bioetanolu zalicza si ę: Do ciekłych paliw II generacji uzyskiwanych z bioetanolu zalicza si ę: 

� Bioetanol otrzymywany z biomasy i/lub z biodegradowalnych frakcji 
odpadowych, możliwy do zastosowania jako biopaliwo E%, zawierające 5% 
etanolu i 95% benzyny silnikowej oraz jako E85, zwierające 85% etanolu 
i 15% benzyny,

� Bio-ETBE- eter etylo tert-butylowy otrzymywany z bioetanolu jako dodatek 
przeciestukowy do benzyn, podwyższający ich liczbę oktanową, stosowany 
w ilości 47%,

� Bio- MTBE- eter etylo tert- butylowy otrzymywany z biometanolu o tym samym 
przeznaczeniu jako Bio-ETBE, stosowany w ilości 36%.

Porównanie wła ściwo ści wybranych paliw:

RON (Research Octane Number) i MON (Motor Octane Numbe r) 
– dwie podstawowe normy na oznaczanie liczby oktanowej, obie opierają się na tej samej zasadzie 
pomiaru, ale różnią się warunkami przeprowadzania testu. W obu przypadkach test przeprowadza się na 
jednocylindrowych silnikach o regulowanym stopniu sprężania. W czasie testu utrzymuje się stałe obroty 
silnika stopniowo zwiększając stopień sprężania. W teście RON stosuje się 600 obrotów na minutę, a w 
MON 900. W związku z tym MON lepiej oddaje to co się dzieje w silniku pracującym pod dużym 
obciążeniem, a RON lepiej dla silnika pracującego pod średnim i małym obciążeniem. Dla typowego paliwa 
pochodzącego z rafinacji ropy naftowej MON i RON różnią się nieznacznie (o ok. 1-2 oktany), jednak dla 
poszczególnych węglowodorów obecnych w mieszance różnice dochodzą do kilkunastu oktanów, co 
powoduje, że możliwa jest produkcja paliw, które mają duże różnice między obydwoma metodami pomiaru 
liczby oktanowej.



BIOPALIWA
Biopaliwo - paliwo powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych 

np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. 

Wyróżnia się biopaliwa:

stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub   stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub   
słomiany - tzw. pellet, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne;

ciekłe - otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów do 
etanolu, fermentacji butylowej biomasy do butanolu lub z estryfikowanych 
w biodiesel olejów roślinnych (np. olej rzepakowy);

gazowe

- powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych odpadów 
rolniczej produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik, słoma etc.) - biogaz;

- powstałe w procesie zgazowania biomasy - gaz generatorowy (gaz drzewny).

PROGNOZA ROZWOJU BIOPALIW II GENERACJI
Źródło: Czysta Energia 12/2009

Prawdopodobnie biopaliwa transportowe II generacji 
w handlowych ilościach pojawią się na rynku 
europejskim ok. 2015-2020 r., natomiast w naszym kraju europejskim ok. 2015-2020 r., natomiast w naszym kraju 
ok. 2017 r. 

Po 2017 r. w UE (i w Polsce) 

biopaliwa pierwszej generacji 

najpewniej strac ą wsparcie 

legislacyjne i finansowe.



ZASTOSOWANIE BIOETANOLU II GENERACJI , OGRANICZY

W KRAJU ZNACZNIE EMISJĘ CO2 DO ATMOSFERY:

� o ok. 71 tys. t rocznie- w 2018 r., przy założonych 10%
� 148 tys. t rocznie- w 2019r. – przy 20%;
� 233 tys. t rocznie- w 2020r. – przy 30%� 233 tys. t rocznie- w 2020r. – przy 30%

produkcji bioetanolu ze 
słomy jako surowca do 
wytwarzania biopaliw II 
generacji. 

CO2

OGRANICZENIE POWIERZCHNI UPRAW

Zastąpienie bioetanolu
produkowanego z ziarna zbóż 

bioetanolem II gen. w minimalnej 
ilości 10% w 2018r. może ilości 10% w 2018r. może 

przyczyni ć się do ograniczenia 
powierzchni upraw o ok. 40-50 tys. 
ha w początkowej fazie wdrażania 

technologii, a w przypadku 
zastąpienia 

w 20% i 30% bioetanolu I gen. II 
generacją – odpowiednio o 96 i 150 

tys. ha pól.



BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM 
SUROWCÓW LIGNOCELULOZOWYCH DO 

PRODUKCJI SPIRYTUSU

W Samodzielnej Pracowni Gorzelniczej Instytutu Biot echnologii W Samodzielnej Pracowni Gorzelniczej Instytutu Biot echnologii 
przemysłu Rolno-Spo żywczego w Bydgoszczy w 2010 r. 

przeprowadzono badania dotyczące rozkładu kukurydzy (całe 
rośliny) oraz słomy zbóż w celu udostępniania cukrów prostych, 

zagospodarowanych w technologii produkcji spirytusu surowego.

Badania były zlecone przez firmę EKSPERT-SITR Sp. z o.o. z 
Koszalina . Celem pracy był dobór optymalnych warunków 

przygotowania surowca i prowadzenia fermentacji alkoholowej, 
mający na względzie uzyskanie jak najwyższej wydajności alkoholu.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO BADA Ń
Surowiec do fermentacji stanowiła:

• Słoma pszenno- żytnia,

• Kukurydza łącznie z łodygą, liśćmi i kolbami.

Preparaty enzymatyczne:Preparaty enzymatyczne:

• Celluclast 1,5 l firmy Novozymes- preparat otrzymany z hodowli pleśni 
Trichoderma reesei. Zawiera głównie celulozę, która katalizuje rozkład 
celulozy do glukozy, celobiozy i wyższych polimerów glukozy.

Drożdże gorzelnicze:

Do badań użyto dwóch ras drożdży gorzelniczych:

� Szczep D-2- pochodzący z czystych kultur IBPRS, powszechnie używany 
w polskim gorzelnictwie rolniczym, w formie preaparatu suszonego,

� Szczep o nazwie handlowej Black Label Turbo- drożdze termofilne (do 30°C) 
i alkoholoodporne



WYNIKI BADA Ń FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ ZACIERÓW 
SPORZĄDZONYCH ZE SŁOMY PSZENNO- ŻYTNIEJ

Etap
badań

Surowiec Moczenie 
w HNO3

Ciśnienie 
(1,5 atm.)

Enzym
Cellucla

st

pH Dro żdże Wydajno ść 
alkoholu

[dm 3/100 kg 
surowca]

I słoma tak 30 min 2 ml 5,0 BL - 8,0I słoma tak 30 min 2 ml 5,0 BL - 8,0

słoma tak 30 min 2 ml 5,0 - D-2 9,6

II słoma nie 30 min 2 ml 5,0 - D-2 10,0

III słoma tak 60 min 2 ml 5,1 - D-2 10,2

IV słoma nie 30 min 2 ml 5,0 - D-2 9,2

słoma nie 30 min 1 ml 5,1 - D-2 5,8

WYNIKI BADA Ń FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ ZACIERÓW 
SPORZĄDZONYCH Z KUKURYDZY

Surowiec
Moczenie 
w HNO3

Ciśnienie 
(1,5 atm.)

Enzym
Celluclas

t
pH Dro żdże

Wydajno ść 
alkoholu

[dm 3/100 kg 
surowca]

kukurydza 
z kolb ą

tak 30 min 2 ml 5,0 BL - 20,0

kukurydza 
z kolb ą

tak 30 min 2 ml 5,0 - D-2 21,9

kukurydza 
bez kolby

tak 30 min 2 ml 5,0 BL - 10,1

kukurydza 
bez kolby

tak 30 min 2 ml 5,1 - D-2 12,4



Najwyższą wydajnością alkoholu 
charakteryzował się wariant, w którym jako 

surowca użyto zmielonej kukurydzy (z liśćmi, 
łodygami, kolbami). Wynik jaki uzyskano 

kształtował się na poziomie 20,0-21,9 dm3 ze 
100 kg surowca. Przy czym najwyższą 

wartość odnotowano w przypadku 
zastosowania do fermentacji drożdży 

gorzelniczych 

W przypadku fermentacji zacieru 
sporządzonego tylko z łodyg i liści 

kukurydzy (bez kolb) wydajność etanolu 
wynosiła w zależności od zastosowanych 
raz drożdży: 12,4 dm3/100 kg surowca (D-

2) oraz 10,1 dm3/100 kg surowca (BL).

rasy D-2.

Podczas fermentacji alkoholowej zacierów 
sporządzonych ze słomy pszenno-żytniej, 

najlepsze wyniki otrzymano w próbach 
doświadczalnych, w których wydłużono czas 
obróbki ciśnieniowej (1,5 atm.) z 30 min. Do 

60 mon. Wydajność alkoholu w tym 
przypadku kształtował się na poziomie 10,2 

dm3/100 kg surowca.

Najlepsze wyniki otrzymano stosując 
hydrolizę enzymatyczną z zastosowaniem 

enzymu celulolitycznego Celluclast. 
Zmniejszenie dawki preparatu o połowę 

(poniżej 0,1 cm3/1 g surowca) było 
powodem zmniejszenia wydajności o około 

37%.

WNIOSKI

WNIOSKI
Stosowanie hydrolizy kwaśnej i Stosowanie hydrolizy kwaśnej i 

zasadowej bez obróbki ciśnieniowej nie 
przyniosły spodziewanych efektów 

rozłożenia celulozy do cukrów prostych. 
Wyniki wydajności alkoholu uzyskane z 
prób doświadczalnych to zaledwie ok. 

0,4 dm3/100 kg surowca.

Moczenie surowca w kwa śnym roztworze HNO3  nie 
powoduje zwi ększenia dost ępności i podatno ści na 

rozkład celulozy, a co za tym idzie zwi ększenia 
wydajno ści alkoholu. Ró żnica miedzy wariantami z 

kwasem (9,6 dm 3/100 kg surowca) i bez jego u życia (10,0 
dm3/100 kg surowca) nie jest du ża, co wskazuje na 

niewielki jego wpływ.



WODA
TECHNOLOGICZNA

PORÓWNANIE ZUŻYCIA PODSTAWOWYCH MEDIÓW  TRADYCYJNEJ 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA ETANOLU DO NOWO 

PROJEKTOWANEJ 

Woda- zu życie

SYSTEM
TRADYCYJNY

11, 43 dm3/1 dm3 -
100% etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

8, 57 dm 3/1 dm 3 -100% 
etanolu, w tym 30% 

wody świeżej, 
pozostała ilo ść wody-

powrót oczyszczonego 
odcieku

WODA
CHŁODNICZA

PORÓWNANIE ZUŻYCIA PODSTAWOWYCH MEDIÓW  TRADYCYJNEJ 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA ETANOLU DO NOWO 

PROJEKTOWANEJ 

Woda- zu życie

SYSTEM
TRADYCYJNY

12 dm3/1 dm3 -100% 
etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

8, 6 dm3/1 dm3 -
100% etanolu



WODA KOTŁOWA

PORÓWNANIE ZUŻYCIA PODSTAWOWYCH MEDIÓW  TRADYCYJNEJ TECHNOLOGII 
WYTWARZANIA ETANOLU DO NOWO PROJEKTOWANEJ 

Woda- zu życie

SYSTEM
TRADYCYJNY

parowanie 
surowca

3, 42 dm3/1 
dm3 -100% 

etanolu

destylacja

2, 20 dm3/1 
dm3 -100% 

etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

parowanie 
surowca

1, 05 dm3/1 
dm3 -100% 

etanolu

destylacja

0, 15 dm3/1 
dm3 -100% 

etanolu

• System tradycyjny
• 29, 04 dm3/1 dm3 -100% 

etanolu

Razem 
zużycie wody

• System projektowany• System projektowany
• 18, 37 dm3/1 dm3 -100% 

etanolu

Razem 
zużycie wody

• 10, 67 dm3/1 dm3 -100% 
etanoluRóżnica 

(oszczędność) 



PAROWANIE
SUROWCA

ENERGIA CIEPLNA WYRA ŻONA W KG PRZY CIŚNIENIU 
6 BAR/1 DM3 100% ETANOLU

Para technologiczna

SYSTEM
TRADYCYJNY

3,42 kg/1 dm 3 -
100% etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

1,06 kg/1 dm 3 -
100% etanolu

DESTYLACJA
ALKOHOLU

ENERGIA CIEPLNA WYRA ŻONA W KG PRZY CIŚNIENIU 
6 BAR/1 DM3 100% ETANOLU

Para technologiczna

SYSTEM
TRADYCYJNY

2,20 kg/1 dm 3 -
100% etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

1,60 kg/1 dm 3 -
100% etanolu



• System tradycyjny
• 5,62 kg/1dm3 -100% 

etanolu

Razem 
zużycie

• System projektowany• System projektowany
• 2,66 kg/1dm3 -100% 

etanolu

Razem 
zużycie

• 2,96 kg/1dm3 -100% 
etanolu

Oszczędność

ENERGIA

ELEKTRYCZNA

ENERGIA

ELEKTRYCZNA

SYSTEM
TRADYCYJNY

0,27 kWh/1 dm 3

100% etanolu

SYSTEM
PROJEKTOWANY

0,19 kWh/1 dm 3

100% etanolu

Oszczędno ść

0,08 kWh/1 dm 3

100% etanolu
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Wykorzystanie ro ślin na cele Wykorzystanie ro ślin na cele 
energetyczne energetyczne –– uprawy uprawy 

konwencjonalne oraz nowe gatunkikonwencjonalne oraz nowe gatunki

Grzegorz ŻurekGrzegorz Żurek
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro ślin w RadzikowieRoślin w Radzikowie

Państwowy Instytut BadawczyPaństwowy Instytut Badawczy
Zakład Zakład Traw, Ro ślin Motylkowatych Traw, Ro ślin Motylkowatych i Energetycznychi Energetycznych

Plan wykładu:Plan wykładu:
Część I: Część I: 
1.1.Globalne ocieplenie Globalne ocieplenie –– prawda czy mit ?prawda czy mit ?
2.2.Sekwestracja w ęgla w uprawach rolniczych.Sekwestracja w ęgla w uprawach rolniczych.
3.3.Energetyka konwencjonalna i bioenergetyka.Energetyka konwencjonalna i bioenergetyka.3.3.Energetyka konwencjonalna i bioenergetyka.Energetyka konwencjonalna i bioenergetyka.

Część II:Część II:
1.1.Uprawy konwencjonalne i wieloletnie w Uprawy konwencjonalne i wieloletnie w 

bioenergetyce.bioenergetyce.
2.2.Nowe gatunki ro ślin dla bioenergetyki.Nowe gatunki ro ślin dla bioenergetyki.



1. Globalne ocieplenie 1. Globalne ocieplenie ––
prawda czy mit ?prawda czy mit ?prawda czy mit ?prawda czy mit ?

Najbardziej prawdopodobnąNajbardziej prawdopodobną
przyczyną globalnego przyczyną globalnego 

ocieplenia klimatu, ocieplenia klimatu, 
obserwowanego od połowy obserwowanego od połowy obserwowanego od połowy obserwowanego od połowy 

XX wieku jest wzrost XX wieku jest wzrost 
stężenia gazów stężenia gazów 
szklarniowych szklarniowych 

(wg. TAR IPCC, 2007)(wg. TAR IPCC, 2007)



Podstawowe argumenty, Podstawowe argumenty, 
przemawiaj ące za przemawiaj ące za przemawiaj ące za przemawiaj ące za 

istnieniem ocieplenia istnieniem ocieplenia 
klimatu klimatu ……

1. CO1. CO22: podwy ższone st ężenie i gwałtowny wzrost w ostatnim okresie …: podwy ższone st ężenie i gwałtowny wzrost w ostatnim okresie …



2. Zmniejszaj ąca si ę grubo ść pokrywy lodowej na Grenlandii i Antarktyce2. Zmniejszaj ąca si ę grubo ść pokrywy lodowej na Grenlandii i Antarktyce

3. Utrzymuj ący si ę wzrost poziomu morza, zgodny z prognozami. 3. Utrzymuj ący si ę wzrost poziomu morza, zgodny z prognozami. 



4. Gwałtowny ubytek powierzchni lodu na wodach Arkt yki4. Gwałtowny ubytek powierzchni lodu na wodach Arkt yki

A lokalnie ?A lokalnie ?



2,0

3,0

Średnia roczna temperatura powietrza, Średnia roczna temperatura powietrza, 
odchylenie od średniej dla wielolecia odchylenie od średniej dla wielolecia 

1955 1955 –– 2010 (+8.32010 (+8.3ooC), stacja badawcza RadzikówC), stacja badawcza Radzików

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

19
55

19
57

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

Najdłu ższy ci ąg obserwacji meteorologicznych w Polsce, WarszawaNajdłu ższy ci ąg obserwacji meteorologicznych w Polsce, Warszawa

(wg. Lorenc H., Atlas Klimatu Polski)(wg. Lorenc H., Atlas Klimatu Polski)



Pozytywne aspekty ocieplenia klimatu (?!) …Pozytywne aspekty ocieplenia klimatu (?!) …

(wg. Świat Nauki, 4/2005)(wg. Świat Nauki, 4/2005)

Koncentracja COKoncentracja CO22 ……

• …w roku 2009 osiągnęła 387 ppm, o 107 
ppm więcej  niż w okresie pre-industrialnym 
…

• 387 ppm to najwyższa zawartość CO2 w 
ostatnich 600 tys. lat a być może i w ciągu 
ostatnich 20 mln. lat …

• …w okresie 2000 – 2005 zawartość CO2

rosła 2.05 ppm rocznie. Był to największy 
jak dotąd zanotowany roczny wzrost 
zwartości tego gazu …



Emisja węgla …Emisja węgla …

• …w ostatnich 100 latach emisja węgla z 
paliw kopalnych wzrosła o ponad 1200% …

• …w roku 2005 emisja węgla ze spalania 
paliw kopalnych i produkcji cementu paliw kopalnych i produkcji cementu 
wyniosła 7,9 Gt C, tj. o 28% więcej niż w 
roku 1990 (rok bazowy dla protokołu w 
Kioto) …

• 1/5 emisji węgla w ostatnich 5 latach 
pochodzi z odlesiania, głównie lasów 
tropikalnych …

1996-2006

Zmiany w udziale poszczególnych źródeł węgla w latach 1959-69 
oraz 1996 - 2006

spalaniespalanie

inne emisjeinne emisje

działalno ść rolnicza (głównie działalno ść rolnicza (głównie odlesianieodlesianie))

1959-1969

65%
2%

33%

1996-2006

80%

3%

17%

4,5 4,5 GtGt CC 8,8 8,8 GtGt CC



Co nas czeka w przyszłości …Co nas czeka w przyszłości …

• Światowe zapotrzebowanie na energię ma 
wzrosnąć o 50% do roku 2030 - 80% tego wzrostu 
będzie pochodziło nadal z paliw kopalnych …będzie pochodziło nadal z paliw kopalnych …

• Do roku 2050 globalna emisja węgla wzrośnie do 
12 – 18 Gt C rocznie …

• Pochłanianie CO2 przez biosferę jest bardzo 
zmienne i najprawdopodobniej zmaleje w połowie 
XXI wieku …

Prognozy globalne Prognozy globalne 
(wg. FAR IPCC, 2007):(wg. FAR IPCC, 2007):

• Głównym ‘akumulatorem’ energii cieplnej 
dodawanej do atmosfery na skutek ocieplania (ok. dodawanej do atmosfery na skutek ocieplania (ok. 
80%) jest ocean, którego wody ogrzewają się do 
głębokości 3 000 m.

• Nawet po zatrzymaniu wzrostu emisji gazów 
szklarniowych ok. roku 2100, prognozowany 
wzrost temperatury do 2200 nadal będzie wynosił 
ok. 0,5oC.



Jak przeciwdziałać ?Jak przeciwdziałać ?

Udział w zmniejszeniu bilansu COUdział w zmniejszeniu bilansu CO22 poniżej 3%poniżej 3% mogą mieć np. :mogą mieć np. :
- współspalaniewspółspalanie biomasy w elektrowniach opalanych biomasy w elektrowniach opalanych węglem węglem …
- kogeneracja, hydroelektrownie, elektrownie wiatrowe …-

- tzw. niszowe źródła energii (energia pływów, fal i prądów morskich, 
geotermia, małe elektrownie słoneczne) …

- budynki ze zintegrowanym systemem fotowoltaicznym …
- prawidłowa gospodarka leśna …

Jak przeciwdziałać ?Jak przeciwdziałać ?
Udział w zmniejszeniu bilansu COUdział w zmniejszeniu bilansu CO22 powyżej 3%powyżej 3% mogą mieć np. :mogą mieć np. :

- poprawa efektywności urządzeń elektrycznych, silników 
spalinowych, procesów technologicznych i transportu,

- poprawa warunków termicznych w budynkach, 
- zalesianie i odtwarzanie gruntów zdegradowanych,- zalesianie i odtwarzanie gruntów zdegradowanych,
- następna generacja reaktorów jądrowych,
- separacja węgla emitowanego podczas spalania paliw kopalnych 

oraz przechowywanie go w np. nieczynnych kopalniach,
- biomasa jako źródło wodoru, energii elektrycznej oraz paliw biomasa jako źródło wodoru, energii elektrycznej oraz paliw 

płynnychpłynnych, 
-- sekwestracja węgla w plantacjach roślin wieloletnich, uprawy sekwestracja węgla w plantacjach roślin wieloletnich, uprawy 

bezorkowe, stosowanie roślin okrywowych,bezorkowe, stosowanie roślin okrywowych,



Sekwestracja Sekwestracja w ęglawęgla
wwww

uprawach rolniczychuprawach rolniczych

Definicja Definicja ……

Sekwestracja CO2 to zbiór czynności Sekwestracja CO2 to zbiór czynności 
mających na celu:separację, transport oraz 
zdeponowaniei odizolowanie od biosfery
dwutlenku węgla.



Przykłady sekwestracji węgla przy różnych 
zabiegach uprawowych …

Rodzaj zabiegu sekwestracja C *

konwersja pola uprawnego na łąkę 0.17 - 1.34

melioracje nawadniające 0.12 - 3.46melioracje nawadniające 0.12 - 3.46

nawożenie 0.32 - 0.74

wprowadzenie motylkowatych 0.82

wprowadzenie dżdżownic 2.60

uprawa wydajnych gatunków traw 3.36

stosowanie nawozów organicznych 0.07 - 4.94

* sekwestracja C w tonach C na 1 ha rocznie wg. Rumore i wsp. 2006wg. Rumore i wsp. 2006

..sekwestracja węgla ma miejsce ale …

• Nawożenie azotowe –1 mol N -> 1,436 mola CO2-C (produkcja, 
transport, dystrybucja na pole itp.)

• Nawadnianie: 
1. pompy napędzane są silnikami elektrycznymi lub spalinowymi –1. pompy napędzane są silnikami elektrycznymi lub spalinowymi –

emisja CO2
2. woda gruntowa, zwłaszcza w regionach suchych zawiera ok. 1% 

rozpuszczonego Ca i CO2 (CO2 w atmosferze  - 0,036%)

Ca2+ + 2HCO3
- -> CaCO3 + H2O + CO2 

Zakładając, że 1% wzrostu produkcji przekłada się na długoterminowąZakładając, że 1% wzrostu produkcji przekłada się na długoterminową
sekwestrację węgla sekwestrację węgla –– nawadnianie powoduje transfer tego węgla nawadnianie powoduje transfer tego węgla 

w postaci COw postaci CO22 do atmosfery.do atmosfery.



…do sekwestracji węgla może przyczyniać się 
stosowanie nawozów organicznych…

• …nie wpływa to jednak na wzrost zawartości 
węgla w glebie netto - do nawiezienia 1 hauprawy węgla w glebie netto - do nawiezienia 1 hauprawy 
potrzeba ok. 3 hapowierzchni upraw do 
‘wyprodukowania’ nawozu organicznego (wg. 
Schlesinger, 1999)

1/21/2

Efektywną sekwestrację węgla można uzyskać 
dzięki…

• Przywracaniu naturalnego porostu roślinnego na terenach 
opuszczonych przez rolnictwo (nieużytki).opuszczonych przez rolnictwo (nieużytki).

• Ekstensyfikacji rolnictwa.
• Wprowadzaniu upraw bezorkowych.
• Rozwojowi wieloletnich upraw roślin energetycznych 

(zastąpienie paliw kopalnych + sekwestracja węgla).



Cechy roślin wskazujące na duże możliwości Cechy roślin wskazujące na duże możliwości 
w zakresie sekwestracji węgla:w zakresie sekwestracji węgla:

• Intensywny rozwój systemu korzeniowego.

• Wysoka efektywność wykorzystania wody (np. • Wysoka efektywność wykorzystania wody (np. 
rośliny cyklu C4 fotosyntezy).

• Niskie wymagania nawozowe dla zapewnienia 
optymalnej produktywności.

• Zdolność do produkcji dużej ilości biomasy.

(wg. Frank i wsp. 2004)
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Maksymalny potencjał Maksymalny potencjał redukcjiredukcji zawartości węgla w atmosferze [dla Europy]zawartości węgla w atmosferze [dla Europy]

redukcja = ograniczenie emisji w procesie redukcja = ograniczenie emisji w procesie 
spalania + sekwestracjaspalania + sekwestracja
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Areały potencjalnie dostępne dla uprawy roślin 
bioenergetycznych w Unii Europejskiej 

(wg EEA, 2006).
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Szacunki dotycz ące sekwestracji w 
wybranych uprawach energetycznych:

• Plantacja nasienna traw ok. 0.5 t/C/ha 
• Wierzba 0.8 – 1.0 t/C/ha
• Topola ok. 1.6 t/C/ha
• Proso rózgowe 3 – 10 t/C/ha
• Miskant olbrzymi 5 – 8 t/C/ha



Energetyka konwencjonalna Energetyka konwencjonalna 
i bioenergetykai bioenergetykai bioenergetykai bioenergetyka

Energetyka konwencjonalna …Energetyka konwencjonalna …

1.1. Dokładnie zidentyfikowane i eksploatowane na wie lką Dokładnie zidentyfikowane i eksploatowane na wielk ą 
skal ę źródła energii (w ęgiel kamienny, brunatny, ropa skal ę źródła energii (w ęgiel kamienny, brunatny, ropa 
naftowa, gaz etc.) …naftowa, gaz etc.) …

2.2. Opracowane, wdro żone i doskonalone metody Opracowane, wdro żone i doskonalone metody 
pozyskiwania energii …pozyskiwania energii …

3.3. Znaczne zaanga żowanie wielkiego kapitału …Znaczne zaanga żowanie wielkiego kapitału …
4.4. Tysi ące miejsc pracy, silne lobby producentów …Tysi ące miejsc pracy, silne lobby producentów …



Realne „korzy ści” dla środowiska …Realne „korzy ści” dla środowiska …
1. Opady pyłów i kwaśnych deszczy …
2. Emisja szkodliwych składników spalin (CO, CO2, NOx, 

metali ciężkich) …
3. Emisja freonów …
4. Produkcja ścieków …
5. Obniżenie poziomu wód (kopalnie odkrywkowe) …
6. Odpady radioaktywne …
7. Silne uzależnienie grup odbiorców od monopoli 

dostarczających energię (od poziomu kraju po układy 
międzynarodowe) …

Przykłady ?Przykłady ?

Szacunkowe koszty zewn ętrzne szkód spowodowanych Szacunkowe koszty zewn ętrzne szkód spowodowanych 
zanieczyszczeniem powietrza w Niemczech zanieczyszczeniem powietrza w Niemczech 

((wgwg. Lewandowskiego 2007) …. Lewandowskiego 2007) …

Szkody w zakresie: mln DEM rocznie

zdrowia człowiekazdrowia człowieka
warto ści materialnychwarto ści materialnych
faunyfauny
floryflory

2300 – 5800
2300
1000

6500 - 9800

RazemRazem 12100 - 18900



Alternatywa ?Alternatywa ?

Energia ze źródeł Energia ze źródeł Energia ze źródeł Energia ze źródeł 
odnawialnychodnawialnych

Techniczny potencjał energii odnawialnej …Techniczny potencjał energii odnawialnej …

En.mechanicznaEn.mechaniczna
2,86 TW2,86 TW En.chemicznaEn.chemiczna

0,14 TW0,14 TW
BiomasaBiomasa
6 TW6 TW

Energia odnawialna

17,245 TW 

Pływy morskiePływy morskie
0,045 TW0,045 TW

woda
En.sło ńcaEn.sło ńca
małej mocymałej mocy
2,2 TW2,2 TW

En.geotermalnaEn.geotermalna
2,0 TW2,0 TW

En.termicznaEn.termiczna
oceanówoceanów
1,0 TW1,0 TW

WiatrWiatr
3 TW3 TW

wgwg. Lewandowskiego, 2007. Lewandowskiego, 2007



KrajKraj 20052005 20102010 PrzyrostPrzyrost

Niemcy 12,4 18,6 6,2

Udział energii ze źródeł odnawialnych Udział energii ze źródeł odnawialnych 

w produkcji energii pierwotnej (%) w produkcji energii pierwotnej (%) 

Niemcy
Rep. Czeska
Finlandia
PolskaPolska
Francja
Słowacja
Austria
Bułgaria
Belgia
Węgry
Szwecja

12,4
6,5
49,4
6,36,3
12,3
14,5
75,975,9
11,4
12,3
11,5
44,8

18,6
11,3
53,8
10,810,8
15,2
17,1
77,8
13,0
13,9
13,0
45,2

6,2
4,8
4,5
4,44,4
2,9
2,6
1,9
1,6
1,6
1,4
0,4

3/43/4

Techniczny potencjał energii odnawialnej …Techniczny potencjał energii odnawialnej …

En.mechanicznaEn.mechaniczna
2,86 TW2,86 TW En.chemicznaEn.chemiczna

0,14 TW0,14 TWBiomasaBiomasa
6 TW6 TW

Energia odnawialna

17,245 TW 

Pływy morskiePływy morskie
0,045 TW0,045 TW

woda
En.sło ńcaEn.sło ńca
małej mocymałej mocy
2,2 TW2,2 TW

En.geotermalnaEn.geotermalna
2,0 TW2,0 TW

En.termicznaEn.termiczna
oceanówoceanów
1,0 TW1,0 TW

WiatrWiatr
3 TW3 TW

wgwg. Lewandowskiego, 2007. Lewandowskiego, 2007



Dlaczego biomasa ?Dlaczego biomasa ?

• Prawie cała energiaenergia, wykorzystywana 
obecnie została wyprodukowana i 
zgromadzona w procesie fotosyntezy fotosyntezy …zgromadzona w procesie fotosyntezy fotosyntezy …

• Zaledwie 0.4% energii 0.4% energii zgromadzonej w 
biomasie roślin jest wykorzystywane dla 
żywienia człowieka żywienia człowieka … 

• Ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni 
ziemi (TAR)  – 1.47 x 101.47 x 101313 kalorii /1 ha kalorii /1 ha …

• Całkowita zamiana tej energii na en.chemiczną

Dlaczego biomasa ?Dlaczego biomasa ?

• Całkowita zamiana tej energii na en.chemiczną
węglowodanów dała by plony rzędu 2000 ton suchej rzędu 2000 ton suchej 
masy z 1 ha roczniemasy z 1 ha rocznie ….

• Promieniowanie fotosyntetycznie czynne (PAR) stanowi 
jednak 43%43% TAR …

• Faktyczny pomiar ilości biomasy na polu jest efektem 
efektywności fotosyntezy (+) oraz oddychania (-) …



• Sezon wegetacyjny to nie cały rok a tylko jego cz ęść …
• Zmienne warunki docierania światła do ro ślin 

(zacienienie, zachmurzenie), niedostatki lub nadmiary 
wody, zró żnicowana dost ępność substancji 

Czynniki wpływaj ące na efektywno ść fotosyntezy:Czynniki wpływaj ące na efektywno ść fotosyntezy:

wody, zró żnicowana dost ępność substancji 
odżywczych) …

• Zróżnicowane predyspozycje genotypowe…
• Wymienione czynniki obni żają teoretyczn ą produkcj ę 

biomasy ….

•• Fotosynteza Fotosynteza –– podstawowa reakcja energetyczna ro ślin …podstawowa reakcja energetyczna ro ślin …



Zamkni ęty obieg COZamkni ęty obieg CO 22 podczas produkcji energii z biomasy …podczas produkcji energii z biomasy …

Energia Energia 
słonecznasłoneczna

Biomasa (cukry, tłuszcze, skrobia, Biomasa (cukry, tłuszcze, skrobia, 
celuloza, lignina, białka)celuloza, lignina, białka)

‘zero-emisyjna’ produkcja
energii z biomasy

Składniki Składniki 
pokarmowepokarmowe

6 CO6 CO22 + 6H+ 6H22OO 6 O6 O22 + C+ C66HH1212OO66
chlorofilchlorofil

tlen glukoza

Spalanie 6 CO6 CO22 + 6H+ 6H22O + O + ENERGIAENERGIA + popiół+ popiół

Emisja COEmisja CO 22 przy pozyskiwaniu energii:przy pozyskiwaniu energii:

22,3
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Cele nadrz ędne energetycznego wykorzystania Cele nadrz ędne energetycznego wykorzystania 
produktów rolnych …produktów rolnych …

1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, głównie 
CO2 (przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu) ...CO2 (przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu) ...

2. Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii (w 
oczekiwaniu na wyczerpanie się zasobów paliw 
kopalnych) …

3. Ograniczenie udziału importu w rynku surowców 
energetycznych (poprawa niezależności 
energetycznej) …

Realne korzy ści wynikaj ące z rozwoju tzw. zielonej Realne korzy ści wynikaj ące z rozwoju tzw. zielonej 
energetyki …energetyki …

•• Nowe miejsca pracy …Nowe miejsca pracy …
•• Rozwój regionalny …Rozwój regionalny …•• Rozwój regionalny …Rozwój regionalny …
•• Podwyższenie konkurencyjności gospodarki …Podwyższenie konkurencyjności gospodarki …
•• Efektywne wykorzystanie nadwyżek produkcyjnych, Efektywne wykorzystanie nadwyżek produkcyjnych, 

resztek, odpadów oraz gruntów odłogujących …resztek, odpadów oraz gruntów odłogujących …
•• Realnie niższe koszty np. ogrzewania pomieszczeń … Realnie niższe koszty np. ogrzewania pomieszczeń … 



Analiza kosztów ogrzewania domu o pow. Analiza kosztów ogrzewania domu o pow. 
mieszkalnej ok. 120 mmieszkalnej ok. 120 m 22

Rodzaj nośnika energii Sprawność Koszt roczny ZmianaRodzaj nośnika energii Sprawność 

kotła (%)

Koszt roczny 

(PLN)

Zmiana

Energia elektryczna (taryfa całodobowa)

Gaz płynny

Olej opałowy

Gaz przesyłowy

PeletyPelety + transport+ transport

Drewno suche

100

90

90

90

90

70

5216

3424

2928

2398

1530

1125

3,413,41

2,23

1,91

1,56

1,001,00

0,73

WgWg. Eko Energetyka, 2006. Eko Energetyka, 2006

Korzy ści ekologiczne, wynikaj ące z zastosowania ró żnych Korzy ści ekologiczne, wynikaj ące z zastosowania ró żnych 
źródeł  energii do  ogrzania domu jednorodzinnego (16 źródeł  energii do  ogrzania domu jednorodzinnego (16 

MWh)…MWh)…

5 000

6 000 0%
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1 000

2 000

3 000

4 000

olej opałowy gaz pelety
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33%33%

80%80%

97%97%



Alternatywa ??Alternatywa ??Alternatywa ??Alternatywa ??

Elektrownia Bełchatów SA.Elektrownia Bełchatów SA. -- 20% krajowej produkcji energii elektrycznej, emisja CO20% krajowej produkcji energii elektrycznej, emisja CO22 równa emisji równa emisji 
Estonii i Słowenii (31 mln ton rocznie, planowany rozwój firmy zwiększy emisję do ok. 45 mln ton w Estonii i Słowenii (31 mln ton rocznie, planowany rozwój firmy zwiększy emisję do ok. 45 mln ton w 

latach 2009 latach 2009 –– 2015) …2015) …



W pobli żu miejscowo ści Szczerców (woj. łódzkie) trwa wykonywanie nowej odkrywki, W pobli żu miejscowo ści Szczerców (woj. łódzkie) trwa wykonywanie nowej odkrywki, 
z której ma by ć pozyskiwany w ęgiel brunatny o wy ższej zawarto ści siarki ni ż zz której ma by ć pozyskiwany w ęgiel brunatny o wy ższej zawarto ści siarki ni ż z
odkrywki w Bełchatowie …odkrywki w Bełchatowie …



Uprawy konwencjonalne Uprawy konwencjonalne 
i i i i 

wieloletnie w bioenergetyce.wieloletnie w bioenergetyce.

Jakie gatunki Jakie gatunki ro ślin…?roślin…?

• Trawy wieloletnie …
• Drzewa szybko rosnące …• Drzewa szybko rosnące …
• Rośliny dwuliścienne …
• Konwencjonalne uprawy rolnicze (zboża, 

rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe) …

… faktyczna redukcja emisji gazów szklarniowych… faktyczna redukcja emisji gazów szklarniowych

((wgwg. . CrutzenCrutzen i wsp. 2008)i wsp. 2008)



Znaczna intensyfikacja produkcji energii Znaczna intensyfikacja produkcji energii 
z konwencjonalnych upraw rolniczych …z konwencjonalnych upraw rolniczych …

… może doprowadzi ć wkrótce do … może doprowadzi ć wkrótce do 
spot ęgowania efektu szklarniowego na spot ęgowania efektu szklarniowego na 
skutek podwy ższenia st ężenia skutek podwy ższenia st ężenia NONO22 w w 
atmosferze …atmosferze …

((wgwg. . CrutzenCrutzen i wsp. 2008)i wsp. 2008)

(Paul (Paul CrutzenCrutzen, laureat Nagrody Nobla z chemii w roku 1995 ), laureat Nagrody Nobla z chemii w roku 1995)

… szacunkowe warto ści wpływu produkcji … szacunkowe warto ści wpływu produkcji biopaliwbiopaliw na ocieplanie na ocieplanie 
klimatu (klimatu (wgwg. . CrutzenCrutzen 2008; Faber 2008*)2008; Faber 2008*)
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Rodzaje biopaliw z biomasy ro ślinnej:Rodzaje biopaliw z biomasy ro ślinnej:

– biopaliwa stałe (drewno opałowe, brykiety, ścinki 
drewna, kora, osady ściekowe odwodnione, rośliny drewna, kora, osady ściekowe odwodnione, rośliny 
energetyczne, odpady komunalne) …

– biopaliwa gazowe (biogaz rolniczy, biogaz z 
osadów ściekowych, gaz wysypiskowy) …

– biopaliwa płynne (biodiesel, etanol, metanol) …

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady WE z dnia 8.05.2003 w 
sprawie wspierania produkcji biopaliw lub innych paliw odnawialnych, 

końcowymi produktami energetycznymi są:

• bioetanol, biometanol, biodimetyloeter, estry metyl owe, 
bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy), bio-MTBE (eter 
metylowo-t-butylowy) – jako biopaliwo,

• biopaliwa syntetyczne - syntetyczne węglowodory lub • biopaliwa syntetyczne - syntetyczne węglowodory lub 
mieszanki syntetycznych węglowodorów, które zostały 
wyprodukowane z biomasy,

• biowodór – stanowiący samoistne paliwo,
• czysty olej ro ślinny – olej produkowany z roślin oleistych 

np. poprzez tłoczenie, ekstrakcję, niemodyfikowany 
chemicznie – do użycia jako biopaliwo w kompatybilnych 
silnikach,

• energia elektryczna lub cieplna produkowana z biomasy.



Tradycyjne uprawy rolnicze o potencjale 
energetycznym …

• Opisano ponad 40 gatunków • Opisano ponad 40 gatunków 
roślin , z których można 
wytwarzać energię (El Bassam, 
1996) …

… jako źródła biomasy do 

Tradycyjne uprawy rolnicze o potencjale 
energetycznym …

… jako źródła biomasy do 
spalania : słoma (zbóż, rzepaku, 
kukurydzy, itp.), drewno, siano 
łąkowe … 



… jako surowce do produkcji 

Tradycyjne uprawy rolnicze o potencjale 
energetycznym …

… jako surowce do produkcji 
biodiesla : rzepak, słonecznik, len, 
soja …

… surowce do produkcji bioetanolu : 

Tradycyjne uprawy rolnicze o potencjale 
energetycznym …

… surowce do produkcji bioetanolu : 
pszenica, żyto, pszenżyto, kukurydza, 
ziemniak, burak cukrowy …



Tradycyjne uprawy rolnicze o potencjale Tradycyjne uprawy rolnicze o potencjale 
energetycznym …energetycznym …

… jako surowce do produkcji biogazu : … jako surowce do produkcji biogazu : 
jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, 
kukurydza, warzywa, trawy wieloletnie, 
topinambur, lucerna, groch, burak cukrowy i 
pastewny, ziemniaki, gorczyca itp., oraz
wszelkie pozostałości z produkcji rolniczej wszelkie pozostałości z produkcji rolniczej 
(roślinne i zwierzęce) …(roślinne i zwierzęce) …

Możliwo ści w zakresie pozyskania energii cieplnej ze Możliwo ści w zakresie pozyskania energii cieplnej ze 
spalania biomasyspalania biomasy (w MJ z kg) …(w MJ z kg) …

Słoma:
- rzepakowa – 15.0
- jęczmienna – 16.1 
- kukurydziana – 16.8
- pszenna – 17.3- pszenna – 17.3
Drewno:
- zrębki wierzby – 16.5
- trociny – 19.3
- pył drzewny – 15.2 – 20.1

Dla porównania:
- węgiel - 25
- gaz - 35
- olej opałowy - 43 … 



Możliwo ści w zakresie pozyskania Możliwo ści w zakresie pozyskania bioetanolubioetanolu
(w l z 1 ha uprawy) …(w l z 1 ha uprawy) …

• Żyto - 773
• Pszenżyto - 1 123 [20.9 Euro/GJ] [20.9 Euro/GJ] • Pszenżyto - 1 123
• Pszenica - 1 379 
• Ziemniak - 2 024 
• Kukurydza - 2 520 
• Burak cukrowy  - 3 700

(wg. Janowicz, 2007)

[20.9 Euro/GJ] [20.9 Euro/GJ] EU15EU15

[10.9 Euro/GJ] [10.9 Euro/GJ] USAUSA

[23.7 Euro/GJ] [23.7 Euro/GJ] EU15EU15

• Ziemniaki, warzywa (resztki po przerobie) – 35

Możliwo ści w zakresie pozyskania Możliwo ści w zakresie pozyskania biogazubiogazu
(w m(w m33 z  1 tony świeżej masy) …z  1 tony świeżej masy) …

• Ziemniaki, warzywa (resztki po przerobie) – 35
• Trawa łąkowa – 98
• Kiszonka z trawy – 183
• Kiszonka z kukurydzy – 190
• Mielone ziarno zbóż – 597



Możliwo ści w zakresie pozyskania Możliwo ści w zakresie pozyskania biogazubiogazu
(w m(w m33 z  1 tony świeżej  masy) …z  1 tony świeżej  masy) …

Produkty odpadowe, chwasty itp.  …
• Gnojowica  bydlęca - 25• Gnojowica  bydlęca - 25
• Obornik  - 27
• Gnojowica świńska - 36
• Serwatka - 55
• Chwasty np. pokrzywa, rdesty - 70
• Krajanka buraczana - 75
• Wysłodki browarniane - 75
• Odchody kurze  - 93

Efektywno ść energetyczna biomasy zale ży od surowca Efektywno ść energetyczna biomasy zale ży od surowca 
i metody pozyskania energii …i metody pozyskania energii …

• plantacja miskantusa >  20
• plantacja wierzby wiciowej 16
• biodiesel z rzepaku + spalenie słomy 2,74

Metoda pozyskania energii                                  Efektywność energetyczna (Metoda pozyskania energii                                  Efektywność energetyczna (EeEe))

• biodiesel z rzepaku + spalenie słomy 2,74
• biodiesel z rzepaku 1,47
• brykiety z odpadów leśnych 1,24
• brykiety lub pellety ze słomy odpadowej 1,05
• bioetanol z pszenicy 0,68

Wartość opałowa produktów z rzepaku (w MJ z kg):Wartość opałowa produktów z rzepaku (w MJ z kg):
słoma słoma –– 15,015,0
olej rzepakowy olej rzepakowy –– 32,532,5
diesterdiester z oleju rzepakowego z oleju rzepakowego –– 37,537,5



Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z 
uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …

Kryterium oceny: Zboża Kukurydza Rzepak Burak Ziemniak

(słoma) (ziarno) cukrowy

Możliwo ść zwiększenia areału upraw 

Możliwo ść poprawy plonowania

Elastyczno ść technologiczna pozyskania energii

Wysoka efektywno ść energetyczna

Efekt ekologiczny

Łącznie

Kryterium oceny: Zboża Kukurydza Rzepak Burak Ziemniak

Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z 
uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …

(słoma) (ziarno) cukrowy

Możliwo ść zwiększenia areału upraw 0           00           0 1/21/2 11 1/21/2 11

Możliwo ść poprawy plonowania

Elastyczno ść technologiczna pozyskania energii

Wysoka efektywno ść energetyczna

Efekt ekologiczny

Łącznie

1 = tak, 0 = nie, 1 = tak, 0 = nie, 
½ = równowaga argumentów na tak i na nie½ = równowaga argumentów na tak i na nie



Kryterium oceny: Zboża Kukurydza Rzepak Burak Ziemniak

Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z 
uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …

(słoma) (ziarno) cukrowy

Możliwo ść zwiększenia areału upraw 0           00           0 1/21/2 11 1/21/2 11

Możliwo ść poprawy plonowania 11 11 11 11 11 11

Elastyczno ść technologiczna pozyskania energii

Wysoka efektywno ść energetyczna

Efekt ekologiczny

Łącznie

1 = tak, 0 = nie, 1 = tak, 0 = nie, 
½ = równowaga argumentów na tak i na nie½ = równowaga argumentów na tak i na nie

Kryterium oceny: Zboża Kukurydza Rzepak Burak Ziemniak

Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z 
uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …

(słoma) (ziarno) cukrowy

Możliwo ść zwiększenia areału upraw 0           00           0 1/21/2 11 1/21/2 11

Możliwo ść poprawy plonowania 11 11 11 11 11 11

Elastyczno ść technologiczna pozyskania energii 00 11 11 11 00 00

Wysoka efektywno ść energetyczna

Efekt ekologiczny

Łącznie

1 = tak, 0 = nie, 1 = tak, 0 = nie, 
½ = równowaga argumentów na tak i na nie½ = równowaga argumentów na tak i na nie



Kryterium oceny: Zboża Kukurydza Rzepak Burak Ziemniak

Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z 
uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …

(słoma) (ziarno) cukrowy

Możliwo ść zwiększenia areału upraw 0           00           0 1/21/2 11 1/21/2 11

Możliwo ść poprawy plonowania 11 11 11 11 11 11

Elastyczno ść technologiczna pozyskania energii 00 11 11 11 00 00

Wysoka efektywno ść energetyczna 1/21/2 00 11 11 00 1/21/2

Efekt ekologiczny

Łącznie

1 = tak, 0 = nie, 1 = tak, 0 = nie, 
½ = równowaga argumentów na tak i na nie½ = równowaga argumentów na tak i na nie

Kryterium oceny: Zboża Kukurydza Rzepak Burak Ziemniak

Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z 
uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …

(słoma) (ziarno) cukrowy

Możliwo ść zwiększenia areału upraw 0           00           0 1/21/2 11 1/21/2 11

Możliwo ść poprawy plonowania 11 11 11 11 11 11

Elastyczno ść technologiczna pozyskania energii 00 11 11 11 00 00

Wysoka efektywno ść energetyczna 1/21/2 00 11 11 00 1/21/2

Efekt ekologiczny 00 00 00 11 11 11

Łącznie

1 = tak, 0 = nie, 1 = tak, 0 = nie, 
½ = równowaga argumentów na tak i na nie½ = równowaga argumentów na tak i na nie



Kryterium oceny: Zboża Kukurydza Rzepak Burak Ziemniak

Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z Próba stworzenia ‘listy rankingowej’ upraw konwencj onalnych z 
uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …uwzgl ędnieniem ich wykorzystania do pozyskania energii …

(słoma) (ziarno) cukrowy

Możliwo ść zwiększenia areału upraw 0           00           0 1/21/2 11 1/21/2 11

Możliwo ść poprawy plonowania 11 11 11 11 11 11

Elastyczno ść technologiczna pozyskania energii 00 11 11 11 00 00

Wysoka efektywno ść energetyczna 1/21/2 00 11 11 00 1/21/2

Efekt ekologiczny 00 00 00 11 11 11

Łącznie 1.51.5 22 3.53.5 55 2.52.5 3.53.5

1 = tak, 0 = nie, 1 = tak, 0 = nie, 
½ = równowaga argumentów na tak i na nie½ = równowaga argumentów na tak i na nie1/41/4

Argumenty za rozwijaniem konwencjonalnych Argumenty za rozwijaniem konwencjonalnych 
upraw na cele energetyczne:upraw na cele energetyczne:

• Polska może dostarczać rocznie 12%
europejskiej biomasy na cele europejskiej biomasy na cele 
energetyczne (wizja Zielonego Kuwejtu śp. 
prof. Emila Nalborczyka)…

• Rolnictwo posiada duże możliwości w 
zakresie podniesienia plonowania oraz 
rozszerzenia areału upraw …



Ocena potencjału biomasy w UE w dłu ższym 
okresie i stopnia wykorzystania rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej
źródło: (REFUEL Project)

total biomass resource potential - divided by origi n
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Polska może dostarczyć 12%  (2200 PJ) europejskich zdolności (17.5 EJ/rok) w 
zakresie biomasy energetycznej, głównie z upraw energetycznych na ziemiach 

uprawnych (problem konkurencji o przestrzeń rolniczą)
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Argumenty przeciw rozwijaniuArgumenty przeciw rozwijaniu
upraw konwencjonalnych na cele upraw konwencjonalnych na cele 

energetyczne:energetyczne:

• Konkurencja o przestrzeń rolniczą z uprawami na 
cele konsumpcyjne …cele konsumpcyjne …

• Opóźnienie technologiczne  …
• Słabe dofinansowanie prac B+R …
• Brak stabilizacji uregulowań prawnych dotyczących 

rynku produktów rolnictwa energetycznego ...  



• W Polsce jest ok. 2 mln ha gruntów nie 
wykorzystanych rolniczo ... 

Fakty:Fakty:

wykorzystanych rolniczo ... 
• Wykorzystanie tylko 1 mln ha na produkcję 

biogazu – w roku 2013 ok. 65 TWh …
• Unia Europejska zredukowała dopłaty do 

upraw energetycznych …

Co z powy ższego wynika ?Co z powy ższego wynika ?

• Konwencjonalne uprawy rolnicze o największym potencjale 
‘energotwórczym’ to rzepak oraz kukurydza i ziemniaki …‘energotwórczym’ to rzepak oraz kukurydza i ziemniaki …

• Oprócz produkcji biomasy dla potrzeb dużej energetyki  
należy promować tzw. energetykę rozproszoną …

• Konieczne jest wsparcie dla tworzących się lokalnie 
inicjatyw dot. produkcji, przetworzenia oraz dystrybucji 
energii wytworzonej w oparciu o produkcję rolniczą (np. 
gminne punkty skupu słomy, lokalne biogazownie itp.) …



• Dokonywanie zmian w strukturze zasiewów, zmianowania 
itp. powinno uwzględniać minimalizację emisji CO2 …

Co z powy ższego wynika ?Co z powy ższego wynika ?

2

• Niezbędne jest zwiększenie udziału państwa w 
finansowaniu sfery badawczo – rozwojowej, zarówno od 
strony rozpoznania wartości energetycznej surowców 
roślinnych jak i rozwoju nowych technologii pozyskania 
energii …

Jakie cechy ro ślin energetycznych s ą Jakie cechy ro ślin energetycznych s ą 
najwa żniejsze …?najwa żniejsze …?

1. Efektywna konwersja energii słonecznej w 
produkcj ę biomasy (nie t/ha ale MJ/ha) …

2. Efektywne gospodarowanie wod ą …
3. Pobieranie energii ze światła słonecznego w 

możliwie jak najdłu ższym okresie czasu …
4. Faktyczna redukcja emisji CO 2 (minimalna emisja w 

cyklu produkcyjnym – siew, sadzenie, nawo żenie, 
piel ęgnacja, zbiór itp. + redukcja emisji podczas 
pozyskiwania energii)  …

(wg. Samson i wsp. 2005)



Dedykowane uprawy ro ślin Dedykowane uprawy ro ślin 
energetycznychenergetycznychenergetycznychenergetycznych

Dedykowane uprawy energetyczne w Polsce Dedykowane uprawy energetyczne w Polsce ––
dane 2009 (pow. w ha)dane 2009 (pow. w ha)

Województwo Wierzba Miskant Trawy wieloletnie Ślazowiec Topola Brzoza Olszyna Razem
Dolnośląskie 600,0 11,0 0,3 0,4 611,7
Kujawsko - Pomorskie 198,0 281,6 1,3 0,5 481,4
Lubelskie 305,7 10,8 14,7 3,4 5,0 339,5Lubelskie 305,7 10,8 14,7 3,4 5,0 339,5
Lubuskie 409,4 0,9 1,0 411,4
Łódzkie 210,9 1,6 3,3 215,8
Małopolskie 61,8 9,5 1,3 72,6
Mazowieckie 762,4 31,7 30,1 0,2 0,3 824,8
Opolskie 226,5 7,5 47,8 1,0 2,0 1,6 286,4
Podkarpackie 651,6 42,1 12,7 45,2 751,7
Podlaskie 156,5 3,8 4,0 1,7 166,1
Pomorskie 394,4 17,4 0,2 487,7 3,7 903,4
Śląskie 258,9 2,9 17,2 39,2 0,7 318,9
Świętkorzyskie 98,6 28,5 0,5 0,2 0,2 128,1
Warmińsko - Mazurskie 571,0 382,1 8,3 26,7 5,6 993,7
Wielkopolskie 765,6 1200,0 32,4 13,1 4,5 2,9 2 018,5
Zachodniopomorskie 489,0 116,2 985,4 2,6 83,8 1,3 1 678,3
POLSKA 6160,4 1832,8 1416,8 121,6 647,9 16,8 5,9 10 202,2

(wg. Gajewski, 2010)(wg. Gajewski, 2010)



Dedykowane uprawy energetyczne w Polsce Dedykowane uprawy energetyczne w Polsce ––
dane 2009 (pow. w ha)dane 2009 (pow. w ha)

Powierzchnia Ogółem użytków Uprawy energ. Drzewa Trawy Drzewa Trawy
upraw energ. rolnych jako % ur % %

Zachodniopomorskie 1 678,3 1 132 369,00 0,148 574,0 1101,6 34,2 65,6
Wielkopolskie 2 018,5 1 951 979,00 0,103 786,1 1232,4 38,9 61,1

Województwo

Wielkopolskie 2 018,5 1 951 979,00 0,103 786,1 1232,4 38,9 61,1
Pomorskie 903,4 933 158,00 0,097 885,8 17,4 98,1 1,9
Podkarpackie 751,7 967 251,00 0,078 696,9 42,1 92,7 5,6
Warmińsko - Mazurskie 993,7 1 331 200,00 0,075 576,6 390,4 58,0 39,3
Lubuskie 411,4 572 536,00 0,072 410,5 0,9 99,8 0,2
Dolnośląskie 611,7 1 199 034,00 0,051 600,7 11,0 98,2 1,8
Śląskie 318,9 647 200,00 0,049 259,6 20,0 81,4 6,3
Opolskie 286,4 605 219,00 0,047 230,1 55,3 80,4 19,3
Kujawsko - Pomorskie 481,4 1 181 581,00 0,041 198,5 281,6 41,2 58,5
Mazowieckie 824,8 2 455 055,00 0,034 763,0 31,7 92,5 3,8
Lubelskie 339,5 1 785 153,00 0,019 310,7 25,4 91,5 7,5
Świętkorzyskie 128,1 757 895,00 0,017 99,1 28,5 77,4 22,2
Łódzkie 215,8 1 302 849,00 0,017 214,2 1,6 99,3 0,7
Podlaskie 166,1 1 223 448,00 0,014 162,2 0,0 97,7 0,0
Małopolskie 72,6 934 812,00 0,008 63,1 9,5 86,9 13,1
POLSKA 10 202,2 18 980 739,00 0,05 6831,1 3249,6 67,0 31,9

Drzewa szybko rosn ące Drzewa szybko rosn ące –– cechy decyduj ące cechy decyduj ące 
o o przydatno ści do produkcji energii:przydatno ści do produkcji energii:

• Plon z jednostki powierzchni;• Plon z jednostki powierzchni;
• Ciężar wła ściwy (g/m 3) drewna;
• Wartość kaloryczna;
• Zawarto ść węglowodanów i lignin;
• Odporno ść na choroby i szkodniki;



WierzbaWierzba

• Uprawa najefektywniejsza w Europie północnej (w Szw ecji ponad 
16 000 ha) …

• Toleruje zasolenie gleby do 4 dS/m …
• Nieprzydatna do uprawy na glebach suchych i alkalic znych, 

WierzbaWierzba

• Nieprzydatna do uprawy na glebach suchych i alkalic znych, 
aczkolwiek nie konkuruje z uprawami konsumpcyjnymi …

• Względnie tanie mno żenie i zakładanie plantacji …
• Niska zawarto ść popiołu w biomasie (ok. 1%) …

• Wysokie wymagania wodne – do 4.8 mm H 2O/dzień …
• Konieczno ść stosowania herbicydów i pestycydów (du ża 

podatno ść na zachwaszczenie, choroby i szkodniki) …
• Kłopotliwa likwidacja plantacji …



TopolaTopola

• Duża zmienno ść genetyczna, zdolno ść do adaptacji w 
zróżnicowanych warunkach …

• Wymagania wodne podobne do wierzby …
• Względnie tanie mno żenie i zakładanie plantacji …

TopolaTopola

• Niska zawarto ść popiołu w biomasie (ok. 1%) …
• Plonowanie mo że przewy ższać wierzb ę …
• Trwało ść plantacji – nawet do 50 lat …

• Zmienno ść plonowania …
• Znaczna podatno ść na choroby i szkodniki …
• Kłopotliwa likwidacja plantacji …



OlchaOlcha

BrzozaBrzoza

Rośliny dwuli ścienne Rośliny dwuli ścienne –– np. ślazowiec, np. ślazowiec, 
sylfia (ro żnik przero śnięty) …sylfia (ro żnik przero śnięty) …



Cechy decyduj ące o przydatno ści do Cechy decyduj ące o przydatno ści do 
produkcji energii …produkcji energii …

• Wydajno ść energetyczna ( MJ/ha) …• Wydajno ść energetyczna ( MJ/ha) …
• Względnie niskie wymagania nawozowe …
• Trwało ść (15 – 20 lat) …
• Plon żywotnych nasion ew. bulw jako 

czynnik gwarantuj ący szybk ą propagacj ę … 

Sylfia, ro żnik przero śnięty (Sylfia, ro żnik przero śnięty (Sylphium perfoliatumSylphium perfoliatum L.)L.)



•• Wysoka zimotrwało ść …Wysoka zimotrwało ść …
•• Plony od 8 do 16 t s.m. w zale żności o stanowiska i warunków Plony od 8 do 16 t s.m. w zale żności o stanowiska i warunków 

uprawy …uprawy …
•• Rozmna żanie przez podział kł ączy lub sadzonkowanie młodych Rozmna żanie przez podział kł ączy lub sadzonkowanie młodych 

Sylfia, ro żnik przero śnięty (Sylfia, ro żnik przero śnięty (Sylphium perfoliatumSylphium perfoliatum L.)L.)

•• Rozmna żanie przez podział kł ączy lub sadzonkowanie młodych Rozmna żanie przez podział kł ączy lub sadzonkowanie młodych 
siewek. Wysiew nasion mo że zawodzi ć …siewek. Wysiew nasion mo że zawodzi ć …

•• Wielokierunkowe wykorzystanie (paszowe, bioenergety czne, Wielokierunkowe wykorzystanie (paszowe, bioenergety czne, 
ekologiczne, ro ślina miododajna itp.) …ekologiczne, ro ślina miododajna itp.) …

•• Możliwy kilkakrotny zbiór w roku (na zielon ą masę) … Możliwy kilkakrotny zbiór w roku (na zielon ą masę) … 
•• Wieloletnia uprawa (do 10 Wieloletnia uprawa (do 10 –– 15 lat) …15 lat) …

Ślazowiec, sida (Sida hermaphrodita )Ślazowiec, sida (Sida hermaphrodita )



•• Gatunek ten nie ma specjalnych wymaga ń co do gleby i klimatu. Mo żna go Gatunek ten nie ma specjalnych wymaga ń co do gleby i klimatu. Mo żna go 
uprawia ć nawet na terenach piaszczystych (V klasa), glebach  zdegradowanych uprawia ć nawet na terenach piaszczystych (V klasa), glebach  zdegradowanych 
i terenach wył ączonych z u żytkowania rolniczego. i terenach wył ączonych z u żytkowania rolniczego. 

•• W warunkach naszego klimatu nie stwierdzono wymarza nia jak i nadmiernej W warunkach naszego klimatu nie stwierdzono wymarza nia jak i nadmiernej 
wrażliwo ści na susze. wrażliwo ści na susze. 

•• Plantacje ślazowca s ą długowieczne Plantacje ślazowca s ą długowieczne –– można je eksploatowa ć do 20 lat.można je eksploatowa ć do 20 lat.

Ślazowiec, sida (Ślazowiec, sida ( Sida hermaphroditaSida hermaphrodita ))

•• Plantacje ślazowca s ą długowieczne Plantacje ślazowca s ą długowieczne –– można je eksploatowa ć do 20 lat.można je eksploatowa ć do 20 lat.
•• Obecnie nie stwierdzono masowego pojawiania si ę patogenów na du żych Obecnie nie stwierdzono masowego pojawiania si ę patogenów na du żych 

plantacjach tego gatunku. plantacjach tego gatunku. 
•• Wydajno ść tego gatunku w procesie produkcji biopaliw płynnyc h mo że Wydajno ść tego gatunku w procesie produkcji biopaliw płynnyc h mo że 

kilkakrotnie przewy ższać rzepak.kilkakrotnie przewy ższać rzepak.
•• Stosunkowo niska wydajno ść energetyczna (ciepło spalania ni ższe od drewna)  Stosunkowo niska wydajno ść energetyczna (ciepło spalania ni ższe od drewna)  

oraz du ża zawarto ść popiołu. oraz du ża zawarto ść popiołu. 
•• Ślazowiec jest wra żliwy na pocz ątkowe zachwaszczenie co bezpo średnio Ślazowiec jest wra żliwy na pocz ątkowe zachwaszczenie co bezpo średnio 

przekłada si ę na pracochłonno ść w pocz ątkowym okresie po zało żeniu przekłada si ę na pracochłonno ść w pocz ątkowym okresie po zało żeniu 
plantacji, zwłaszcza że nie opracowano jeszcze chemicznych metod zwalczan ia plantacji, zwłaszcza że nie opracowano jeszcze chemicznych metod zwalczan ia 
chwastów w tej uprawie. chwastów w tej uprawie. 

Trawy wieloletnieTrawy wieloletnieTrawy wieloletnieTrawy wieloletnie

1/21/2



Trawy wieloletnie Trawy wieloletnie –– cechy decyduj ące o cechy decyduj ące o 
przydatno ści do produkcji energiiprzydatno ści do produkcji energii

•• Wysoki plon energii z jednostki powierzchni;Wysoki plon energii z jednostki powierzchni;
•• Niskie zapotrzebowanie na składniki Niskie zapotrzebowanie na składniki 

pokarmowe;pokarmowe;
•• Zawarto ść celulozy oraz lignin zale żna od Zawarto ść celulozy oraz lignin zale żna od 

charakteru przerobu,charakteru przerobu,
•• Łatwa reprodukcja (cecha na poziomie Łatwa reprodukcja (cecha na poziomie 

wyboru gatunku);wyboru gatunku);

•• Zdolno ść do adaptacji na mo żliwie rozległym Zdolno ść do adaptacji na mo żliwie rozległym 
terytorium oraz na obszarach marginalnych terytorium oraz na obszarach marginalnych 

Trawy wieloletnie Trawy wieloletnie –– cechy decyduj ące o cechy decyduj ące o 
przydatno ści do produkcji energiiprzydatno ści do produkcji energii

terytorium oraz na obszarach marginalnych terytorium oraz na obszarach marginalnych 
(zasolenie, zakwaszenie, susza, zalewy itp.) …(zasolenie, zakwaszenie, susza, zalewy itp.) …

•• Podwy ższona zawarto ść pędów w stosunku do li ści Podwy ższona zawarto ść pędów w stosunku do li ści 
w zbieranym pokosie (p ędy maj ą niższą zawarto ść w zbieranym pokosie (p ędy maj ą niższą zawarto ść 
krzemu, azotu) …krzemu, azotu) …

•• Cechy sprzyjaj ące zbiorowi i logistyce (plon nie Cechy sprzyjaj ące zbiorowi i logistyce (plon nie 
wylegaj ący, wysychaj ący na polu ) …wylegaj ący, wysychaj ący na polu ) …



Trawy wieloletnie …Trawy wieloletnie …

•• Gatunki rodzime: kostrzewa trzcinowa, Gatunki rodzime: kostrzewa trzcinowa, 
mozga trzcinowata, gatunki ł ąkowe …mozga trzcinowata, gatunki ł ąkowe …mozga trzcinowata, gatunki ł ąkowe …mozga trzcinowata, gatunki ł ąkowe …

•• Gatunki obce: gatunki miskantusa, spartina Gatunki obce: gatunki miskantusa, spartina 
preriowa, perz wydłu żony …preriowa, perz wydłu żony …

Zróżnicowanie mi ędzygatunkowe podstawowych parametrów składu Zróżnicowanie mi ędzygatunkowe podstawowych parametrów składu 
chemicznego …chemicznego …

Rodzaj, gatunek celuloza lignina
Festuca arundinacea 27,0 5,0

Zawartość celulozy i ligniny w % suchej masyZawartość celulozy i ligniny w % suchej masy

Dactylis glomerata 30,0 4,7
Bromus inermis 36,3 6,0
Elymus elongatus 38,2 7,9
Phalaris arundinacea 38,5 4,8
Miscanthus 44,7 21,0
Panicum virgatum 44,9 12,0
Zea mays 46,5 10,4



Biomasa traw CBiomasa traw C 33 jako źródło energii …jako źródło energii …

Rodzaj, gatunek plon wartość kaloryczna
[t / s.m. z 1 ha] [MJ / kg]

11,4 - 13,1 17,0
(1 zbiór po zimie)

kostrzewa trzcinowa
(1 zbiór po zimie)

3,3 - 5,2 17,6
(1 zbiór po zimie)

11,0 - 19,7 17,9
(3 krotny zbiór w roku)

7,1 - 11,8 17,0

7,4 - 12,7 17,0

8,1 - 13,2 17,0
tymotka łąkowa

mozga trzcinowata

kostrzewa trzcinowa

życica wielokwiatowa

życica trwała

Trawy cyklu CTrawy cyklu C 44 –– miskantus, spartina …miskantus, spartina …



Miskantus (Miskantus ( MiscanthusMiscanthus sp.)sp.)
•• W uprawie w Polsce dominuje miskant olbrzymi (W uprawie w Polsce dominuje miskant olbrzymi ( MM. x . x 

giganteusgiganteus ), możliwa jest równie ż opłacalna ), możliwa jest równie ż opłacalna 
eksploatacja plantacji m.cukrowego (eksploatacja plantacji m.cukrowego ( M. M. eksploatacja plantacji m.cukrowego (eksploatacja plantacji m.cukrowego ( M. M. 
sacchariflorussacchariflorus ) i m. chi ńskiego () i m. chi ńskiego ( M. sinensisM. sinensis ) …) …

Miskant olbrzymi ( Miscanthus x giganteus Greef et Deut .)

Od momentu ruszenia
wegetacji (II połowa 
kwietnia) – przyrosty 
dzienne od 250 – 320
kg/s.m./ha !!!



…plony zbiera si ę pod koniec zimy ……plony zbiera si ę pod koniec zimy …



… z 1 ha mo żna zebrać 15 … z 1 ha mo żna zebrać 15 –– 20 ton s.m., co równowa ży 20 ton s.m., co równowa ży 
10 10 –– 13.5 ton w ęgla …13.5 ton w ęgla …

Możliwe do uzyskania przyrosty plonów miskantusa jako efekt 
nawo żenia mineralnego (wg.literatury i wyników własnych)
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Dynamika przyrostu biomasy nadziemnej i podziemnej mis kantusa …Dynamika przyrostu biomasy nadziemnej i podziemnej mis kantusa …

Zastosowanie Zastosowanie 

(wg. Himken i wsp. 1997)

Zastosowanie Zastosowanie 
nawo żenia nawo żenia –– wi ększewiększe
plony biomasy  (s.m.)plony biomasy  (s.m.)
nadziemnej i podziemnejnadziemnej i podziemnej

Dynamika zmian zawarto ści substancji pokarmowych …Dynamika zmian zawarto ści substancji pokarmowych …

(wg. Himken i wsp. 1997)

Koncentracja N, P, K i Mg  w cz ęściach nadziemnych i podziemnych 
miskantusa przy zastosowaniu 3 dawek N (0, 90 i 180  kg na 1 ha 

rocznie), 4 lata po posadzeniu



Możliwe jest znaczne ograniczenie Możliwe jest znaczne ograniczenie 
nawo żenia miskantusa, zwłaszcza w nawo żenia miskantusa, zwłaszcza w nawo żenia miskantusa, zwłaszcza w nawo żenia miskantusa, zwłaszcza w 

późniejszych latach istnienia plantacjipóźniejszych latach istnienia plantacji

Przemieszczanie si ę składników pokarmowych z korzeni do cz ęści Przemieszczanie si ę składników pokarmowych z korzeni do cz ęści 
nadziemnej i z powrotem…nadziemnej i z powrotem…

Na 1 ha Na 1 ha 

(zmiana zawarto ści składników w 
korzeniach

od pocz ątku sezonu wegetacyjnego)Wrzesień – koniec wegetacji

Na 1 ha Na 1 ha 
uprawy:uprawy:
101 kg N, 101 kg N, 
9 kg P,9 kg P,
81 kg K, 81 kg K, 
8 kg Mg8 kg Mg

Na 1 ha Na 1 ha 
uprawy:uprawy:
55 kg N,55 kg N,
8 kg P,8 kg P,
39 kg K,39 kg K,
11 kg Mg11 kg Mg

(wzrost zawarto ści składników w 
korzeniach

od wrze śnia do marca) (wg. Himken i wsp. 1997)

Marzec – pocz ątek wegetacji



Spartina preriowa (Spartina preriowa ( Spartina pectinata Spartina pectinata Bosc. ex Link.)Bosc. ex Link.)

•• Możliwo ść uprawy na słabych glebach …Możliwo ść uprawy na słabych glebach …
•• Właściwo ści przeciwerozyjne (silny system korzeniowy) …Właściwo ści przeciwerozyjne (silny system korzeniowy) …
•• Plony rz ędu 9 Plony rz ędu 9 –– 15 t s.m. z ha, przez okres kilkunastu lat …15 t s.m. z ha, przez okres kilkunastu lat …
•• Brak zidentyfikowanych patogenów i szkodników …Brak zidentyfikowanych patogenów i szkodników …

Spartina preriowa (Spartina preriowa ( Spartina pectinata Spartina pectinata Bosc. ex Link.)Bosc. ex Link.)

•• Brak zidentyfikowanych patogenów i szkodników …Brak zidentyfikowanych patogenów i szkodników …

•• Konieczno ść mno żenia przez sadzonki …Konieczno ść mno żenia przez sadzonki …
•• Silna konkurencyjno ść ze strony chwastów bezpo średnio po Silna konkurencyjno ść ze strony chwastów bezpo średnio po 

posadzeniu …posadzeniu …



Porównanie podstawowych parametrów u żytkowych Porównanie podstawowych parametrów u żytkowych 
traw C3 i C4traw C3 i C4

Szacunkowe plony Wartość kaloryczna Zawartość
[t s.m. / ha] [MJ/kg] popiołu [% ]

C3

Gatunek Sposób mnożenia

C3
Kostrzewa trzcinowa nasiona  8 - 15 17,0 7,0

Mozga trzcinowata nasiona  10 - 14 17,7 6,3

C4
Spartina preriowa podział kęp,  5 - 20 16,8 1,6

kultury in vitro
Miskant olbrzymi podział kęp, 15 - 25 18,2 2,0

kultury in vitro

Jakie cechy ro ślin energetycznych s ą Jakie cechy ro ślin energetycznych s ą 
najwa żniejsze …?najwa żniejsze …?

1. Efektywna konwersja energii słonecznej w 
produkcj ę biomasy (nie t/ha ale MJ/ha) …

2. Efektywne gospodarowanie wod ą …
3. Pobieranie energii ze światła słonecznego w 

możliwie jak najdłu ższym okresie czasu …
4. Faktyczna redukcja emisji CO 2 (minimalna emisja w 

cyklu produkcyjnym – siew, sadzenie, nawo żenie, 
piel ęgnacja, zbiór itp. + redukcja emisji podczas 
pozyskiwania energii)  …

(wg. Samson i wsp. 2005)



Szacunkowe, roczne zu życie wody przez uprawy Szacunkowe, roczne zu życie wody przez uprawy 
energetyczne (mm), dane dla 8 regionów UK, 1971energetyczne (mm), dane dla 8 regionów UK, 1971--200 02000

600

650
- 87.5 mm

400

450

500

550

istniej ąca
roślinno ść

proso
rózgowe

miskantus wierzba topola

(wg. Finch i wsp. 2004)

+77.8 mm +67.9 mm +5.6 mm

‘Nowe’ gatunki ro ślin ‘Nowe’ gatunki ro ślin 
dla bioenergetyki.dla bioenergetyki.



Konieczno ść poszukiwania nowych Konieczno ść poszukiwania nowych 
rozwi ązań …rozwi ązań …

… zróżnicowanie upraw na cele energetyczne … zróżnicowanie upraw na cele energetyczne 
warunkuje bezpiecze ństwo dostaw i warunkuje bezpiecze ństwo dostaw i warunkuje bezpiecze ństwo dostaw i warunkuje bezpiecze ństwo dostaw i 
minimalizuje obci ążenie dla środowiska …minimalizuje obci ążenie dla środowiska …

3/43/4

Drzewa i krzewy szybko rosn ąceDrzewa i krzewy szybko rosn ące



Morwa biała (Morwa biała ( Morus albaMorus alba L.)L.)

(wg. Łochy ńska, Oleszak, 2010)(wg. Łochy ńska, Oleszak, 2010)

Morwa biała (Morwa biała ( Morus albaMorus alba L.)L.)

•• Szybki wzrost (mo żliwo ść zbioru co roku) …Szybki wzrost (mo żliwo ść zbioru co roku) …
•• Stosunkowa wysoka odporno ść na choroby i Stosunkowa wysoka odporno ść na choroby i 

szkodniki oraz niskie wymagania glebowe …szkodniki oraz niskie wymagania glebowe …
•• Możliwo ść uzyskania do 17 ton biomasy rocznie dla Możliwo ść uzyskania do 17 ton biomasy rocznie dla •• Możliwo ść uzyskania do 17 ton biomasy rocznie dla Możliwo ść uzyskania do 17 ton biomasy rocznie dla 

biogazowni …biogazowni …
•• Wiele zastosowa ń pozaenergetycznych …Wiele zastosowa ń pozaenergetycznych …



Morwa biała (Morwa biała ( Morus albaMorus alba L.)L.)

(wg. Łochy ńska, Oleszak, 2010)(wg. Łochy ńska, Oleszak, 2010)

Plon energii z 1 ha …Plon energii z 1 ha …
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(wg. Łochy ńska, Oleszak 2010)



Akacja, robinia akacjowa (Akacja, robinia akacjowa ( Robinia pseudoaccaciaRobinia pseudoaccacia sp.)sp.)

Akacja, robinia akacjowa (Akacja, robinia akacjowa ( Robinia pseudoaccaciaRobinia pseudoaccacia sp.)sp.)

• Gatunek szczególnie predysponowany do stanowisk 
trudnych (suchych, zdegradowanych, wyjałowionych 
itp.) …

• Wysoka warto ść energetyczna drewna (od 19 do 20 
GJ/t) …

• Specjalistyczny sprz ęt niezb ędny do zbioru …
• Zbiór co 3 – 4 lata …



Rośliny dwuli ścienneRośliny dwuli ścienne

Ślazówka turyngska (Ślazówka turyngska ( Lavathera thuringiacaLavathera thuringiaca L.)L.)

Fot. Z. StaszewskiFot. Z. Staszewski



• Plony ok. 15 - 25 t s.m. / ha …
• Roślina równie ż pastewna oraz miododajna …
• Dost ępność nasion na krajowym rynku (odmiana 

Uleko) …

Ślazówka turyngska (Ślazówka turyngska ( Lavathera thuringiacaLavathera thuringiaca L.)L.)

Uleko) …

• Ilość popiołu w biomasie – 6.5 – 7% … 
• Względnie niska warto ść energetyczna – ok. 14.2 

MJ/t …

Lianka, lnicznik siewny, rydz (Lianka, lnicznik siewny, rydz ( Camelina sativaCamelina sativa
[L.] Crantz.)[L.] Crantz.)



• … " lepszy rydz ni ż nic " dotyczy wła śnie tej ro śliny, gdy ż uprawiano j ą 
na ziemiach gorszych, piaszczystych lub po wymarzliskach  i 
wymokliskach zimowych …

Lnianka, lnicznik siewny, rydz (Lnianka, lnicznik siewny, rydz ( Camelina sativaCamelina sativa
[L.] Crantz.)[L.] Crantz.)

wymokliskach zimowych …
• Tzw. olej rydzowy ze wzgl ędu na nisk ą temperatur ę krzepni ęcia i 

gęsto ść uważany jest za najlepszy surowiec do produkcji biopaliw 
płynnych …

• Do niedawna dost ępne były krajowe odmiany tego gatunku …
• Plony do 2 – 2.5 t nasion z 1 ha …

• Rośliny delikatne po wschodach – konieczno ść b.dobrego 
przygotowania stanowiska …

• Skłonno ść do osypywania ‘na pniu’ …

Parametr Lnicznik Rzepak

Lnianka, lnicznik siewny, rydz (Lnianka, lnicznik siewny, rydz ( Camelina sativaCamelina sativa
[L.] Crantz.)[L.] Crantz.)

Parametr Lnicznik Rzepak

Plon nasion (kg / ha) 1700 3400

Koszty związane z przygotowaniem pola (USD) 198 455

Zawartość oleju (%) 34 43

Koszt produkcji 1 litra oleju brutto (USD) 0,04 0,104



TrawyTrawy

Jeden z najdokładniej opracowanych gatunków traw po d kątem Jeden z najdokładniej opracowanych gatunków traw po d kątem 
przydatno ści na cele bioenergetyczne …przydatno ści na cele bioenergetyczne …

Proso rózgowe ( Panicum virgatum Linn .)



Proso rózgowe ( Panicum virgatum Linn .)

Produkcja energii netto z prosa rózgowego …Produkcja energii netto z prosa rózgowego …

Roślina Plon s.m. 

(t/ha)

Zawartość

energii 

(GJ/t)

Energia paliw 

kopalnych zużyta 

w procesie 

produkcji (GJ/ha)

Energia 

słoneczna 

pochłonięta 

(GJ/ha)

Produkcja 

energii netto 

(GJ/ha)

Żyto 2,3 19 9 43,7 34,7Żyto 2,3 19 9 43,7 34,7

Owies 2,4 19,1 10 45,8 35,8

Jęczmień 2,8 19 11 53,2 42,2

Pszenżyto 3,0 18,5 11 55,5 44,5

Rzepak 3,0 25 11 75,0 64,0

Pszenica ozima 4,2 18,7 12 78,5 66,5

Kukurydza (na 
ziarno) 

5,7 18,8 18 107,2 89,2

Panicum virgatum 9 19 7,2 171,0 163,8



Proso rózgowe ( Panicum virgatum Linn .)

Plantacja nasienna odmiany ForesturgPlantacja nasienna odmiany Foresturg

• Możliwo ść wysiewu plantacji …
• Plony nawet do 20 t s.m./ha …
• Wartość kaloryczna do 19 MJ/t …

Proso rózgowe ( Panicum virgatum Linn .)

• Wartość kaloryczna do 19 MJ/t …
• Niska zawarto ść suchej masy (poni żej 2%) … 

• Brak nasion na krajowym rynku …
• Nasiona kiełkuj ą prawidłowo dopiero w 2 roku po 

zbiorze …



Palczatka Gerarda (Palczatka Gerarda ( Andropogon gerardiiAndropogon gerardii Vitm. )Vitm. )

Palczatka Gerarda (Palczatka Gerarda ( Andropogon gerardiiAndropogon gerardii Vitm. )Vitm. )

• Możliwo ść mno żenia przez nasiona …
• Względnie wysokie plony (porównywalne do spartiny) oraz 

niewielkie zapotrzebowanie na wod ę …
• Plony do 15 t s.m. / ha …• Plony do 15 t s.m. / ha …
• Niska zawarto ść popiołu (poni żej 2%) …

• Praktyczny brak materiału siewnego na rynku …



Poszukiwanie kolejnych gatunków, dla oceny Poszukiwanie kolejnych gatunków, dla oceny 
ich przydatno ści do bioenergetyki …ich przydatno ści do bioenergetyki …

… zwłaszcza w grupie traw C4, z uwagi na 
niskie wymagania wodne …niskie wymagania wodne …

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagę



Perz wydłu żonyPerz wydłu żony
jako przykład taniego źródła jako przykład taniego źródła 

energiienergiienergiienergii
Danuta Martyniak  Danuta Martyniak  

Pracownia Traw Pracownia Traw PozapaszowychPozapaszowych
i Roślin Energetycznych,  i Roślin Energetycznych,  IHARIHAR--PIBPIB

Radzików, 22.02.2011Radzików, 22.02.2011

42,0

12,6

15,5

orne

Struktura zagospodarowania  ogólnej 
pow ierzchni kraju (%).

29,9
orne

leśne

trawiaste

pozostałe nirolnicze

Struktura  proekologicznych terenów Struktura  proekologicznych terenów Struktura  proekologicznych terenów Struktura  proekologicznych terenów 

trawiastych w Polsce (%).trawiastych w Polsce (%).trawiastych w Polsce (%).trawiastych w Polsce (%).

49,3
18,5

1,9

20,1

10,2

łąki 

pastwiska

komunikacyjne

ekologiczne i
rekultywacyjne
nieu żytki



T R A W YT R A W YT R A W YT R A W YT R A W YT R A W YT R A W YT R A W Y

P a s z o w eP a s z o w eP a s z o w eP a s z o w e P o z a p a s z o w eP o z a p a s z o w eP o z a p a s z o w eP o z a p a s z o w e

energetyczneenergetyczneenergetyczneenergetyczne proekologiczneproekologiczneproekologiczneproekologicznełąkowe

polowe

rekultywacyjnerekultywacyjnerekultywacyjnerekultywacyjne
(pokopoalniane i zasolone )

ekstremalneekstremalneekstremalneekstremalne
(nadmiernie  suche i wilgotne, 

zalewowe)gazonowegazonowegazonowegazonowe

Przydatność użytkowa gatunków traw 
na różne tereny zielone

krajobrazowekrajobrazowekrajobrazowekrajobrazowe trudnetrudnetrudnetrudne
pastwiskowe

polowe

komunikacyjnekomunikacyjnekomunikacyjnekomunikacyjne

pougorowepougorowepougorowepougorowe

otuliny leotuliny leotuliny leotuliny leśne ne ne ne 
i i i i łąkowekowekowekowe

Strategia energetyczna UE Strategia energetyczna UE 
3 x 20”3 x 20” do roku 2020: do roku 2020: 

•• zmniejszy ć energochłonno ść zmniejszy ć energochłonno ść 
•• zredukowa ć  gazy cieplarniane zredukowa ć  gazy cieplarniane 

((zwłaszcza COzwłaszcza CO 22) ) 
•• zwiększyć wykorzystanie z OZEzwiększyć wykorzystanie z OZE

Po 2013 r. koszty energii w Polsce, 
wzrosn ą o 50o 50--70%, 70%, ze wzgl ędu na 
emisj ę CO2,  bowiem produkcja energii 
oparta jest w 92% na w ęglu. 



Jeśli nie w ęgiel, to co…….?

- Odnawialne źródła energii (OZEOdnawialne źródła energii (OZE ) ) to przede wszystkim 
biomasa,biomasa, wiatr, energia słoneczna, woda itp.  Ich zasoby s ą 
to praktycznie nie wyczerpane,  nieustannie uzupełnian e, to praktycznie nie wyczerpane,  nieustannie uzupełnian e, 
odnawialne w procesach  naturalnych,
- zaś paliwa kopalne (węgiel, gaz, ropa - s ą nie odnawialne !!!nie odnawialne !!! )

9000

GWh

Dynamika wzrostu wykorzystania OZE w 
światowej produkcji ciepła i energii 

elektrycznej.

Produkcja energii elektrycznej z biomasyz biomasy
w krajach UE  w 2001r. [ źródło:  ww.w. biomasa.org ]
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91,3

4,1 2,2 1,3 0,8 0,2
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W Polsce energetyka i W Polsce energetyka i 
ciepłownictwo b ędą ciepłownictwo b ędą 
potrzebowa ć:potrzebowa ć:
okołookoło 11 mln ton biomasy, 11 mln ton biomasy, 
w tymw tym 8 mln ton niele śnej8 mln ton niele śnej

Biomasa
stała

Woda Biopaliwa
ciekłe

Biogazy Wiatr Geotermia

Udział odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji 
energii w Polsce  (Wg GUS %).
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Procent udziału biomasy niele śnej 
pochodz ącej z upraw energetycznych lub 

odpadoe  do produkcji energii cieplnej.

udział biomasy niele śnej

BiomasaBiomasa jest jedn ą z głównych jest jedn ą z głównych 
alternatyw alternatyw 

dla paliw kopalnianych.dla paliw kopalnianych.

-zmniejsza  zanieczyszczenie atmosfery CO-zmniejsza  zanieczyszczenie atmosfery CO 2
-do 2020 roku mo że powsta ć dodatkowo 

30-40 tys. miejsc pracy
(skup, przetwórstwo, transport biomasy).



Areał uprawy  roślin energetycznych w 2010 r.Areał uprawy  roślin energetycznych w 2010 r.
�� Wierzba   Wierzba   -- ok. 8,0 tys. haok. 8,0 tys. ha
�� MiskantMiskant olbrzymi  olbrzymi  -- ok. 0,5 tys. ha  + 1,5 tys. ha od 2010 ok. 0,5 tys. ha  + 1,5 tys. ha od 2010 rr --
DalkeDalke
�� Ślazowiec pensylwański   Ślazowiec pensylwański   -- 1,5 tys. ha1,5 tys. ha�� Ślazowiec pensylwański   Ślazowiec pensylwański   -- 1,5 tys. ha1,5 tys. ha
�� Topola  Topola  -- 86 ha86 ha

Ogółem w Polsce uprawia si ę ok. 12,0 tys. haok. 12,0 tys. ha

Polska musi do 2020 r.  zwi ększyć produkcj ę energii z odnawialnych źródeł 
(OZE)  z 5  % co najmniej do 15%,do 15%,.    Należałoby obsadzi ć roślinami 
energet. okok. 500 tys. ha plantacji. 500 tys. ha plantacji . 

Do zagospodarowania w kraju jest  ok. 1,5 mln  haok. 1,5 mln  ha (ugory, tereny 
porolne, nieu żytki itp.). 

W listopadzie Rada Unii Europejskiej, po dyskusji na temat Wspólnej Polityki 
Rolnej, podjęła decyzję

o zniesieniu  od 2010 ro zniesieniu  od 2010 r. systemu płatności z tytułu roślin . systemu płatności z tytułu roślin 

energetycznych!energetycznych!

W tej sytuacji  uprawa dotychczasowych roślin 
energetycznych   stanie się nie opłacalna.nie opłacalna.

Stąd  Stąd  perz wydłużonyperz wydłużony ze względu naze względu na łatwą łatwą 
i tanią uprawę może zająć ich miejsce!i tanią uprawę może zająć ich miejsce!



CechyCechy biologiczne:biologiczne:

� wysoka ok. 2 m,  zbitok ępowa
(bez rozłogów)

� wieloletnia (10-12 lat)
� wytrzymała na susz ę i mrozy � wytrzymała na susz ę i mrozy 

(nawet do -25 oC)
� b. wcze śnie rusza  wiosn ą

� znosi gleby suche, piaszczyste, 
ubogie  (kl.    IV   – VI) , ska żone, 
zasolone  i   alkaliczne)

� przeciwerozyjna i rekultywacyjna
(silny, gł ęboki system korzeniowy)

� odporna na   wyleganie
� rozmna żanie za pomoc ą nasion 
� odporna na choroby (rdz ę i ple śń)

Biomasa perzu w ko ńcu kwietnia



Duże, dorodne nasiona
MTN:  7,0-8,0 g

zbiór zdolno ść 
kiełkowania w %

2010
2009

94
92

2008 70

2007 99

2006 83

Zalety gospodarcze perzu:Zalety gospodarcze perzu:
małe potrzeby wodne

• rozmnaża się przez nasiona (ekonomicznie dużo tańsze

w porównaniu do miskanta i wierzby)

• łatwy zasiew plantacji i zbiór (przy pomocy tradycyjnych maszyntradycyjnych maszyn• łatwy zasiew plantacji i zbiór (przy pomocy tradycyjnych maszyntradycyjnych maszyn

znajdujących się w każdym gosp.) 

• odzysk plonu coroczny (w przeciwieństwie  do lasóww przeciwieństwie  do lasów -- tyko raz na kilkadziesiąt lat )

• Wykorzystanie do spalania słomy po omłotowej z plantacji nasiennej

• wysoka wartość opałowa 16-17 MJ kg s. materiału
(zbliżona do topoli, wierzby, miskantusa i węgla brunatnegowęgla brunatnego)

• wysoki plon s. masy ok.  10 ton z ha ( już do bezpo średniego spalania

w I roku po zasiewiew I roku po zasiewie) lub zielonejzielonej masy do produkcji  biogazu

• Łatwe wykorzystanie biomasy (bele, brykiety, pellety) 



Przeciętny koszt zało żenia 1 ha plantacji perzu wydłu żonego
w porównaniu do innych  ro ślin energetycznych

Podstawowe 
nakłady

Perz 
wydłu żony

Wierzba Miskant 
olbrzymi

złzł

Uprawa polowa (mechaniczna i zabiegi 
chemiczne)

1200 1200 1200

Sadzonkowanie ro ślin lub siew nasion 200 800 800

Wartość sadzonek lub nasion 200 6000 18 000

Ogółem - nakłady 1600 8000 20000

Plon suchej masy w t z ha 12-15 16,0-22,0
(co 2-gi lub 3 -eci rok)

15 - 22



Wartość opałowaWartość opałowa odmiany „BAMAR” odmiany „BAMAR” 
perzu wydłu żonegoperzu wydłu żonego (wg analiz Energopomiaru”)*

Analiza 
paliwa Jednostka

Stan

analityczny suchy

Wilgotno ść całkowita  
Popiół  
Ciepło spalania
Wartość opałowa
Wodór
Siarka całkowita

%
%

kcal/kg
kcal/kg

%
%

4,0
3,1

17 890
16 552

5,7
0,05

.
3,2

18 628
17 335

5,9
0,05

*Polskie Centralne Laboratorium Akredytacji

Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych 
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Wartość opałowa i produkty spalania wybranych biopaliwWartość opałowa i produkty spalania wybranych biopaliwWartość opałowa i produkty spalania wybranych biopaliwWartość opałowa i produkty spalania wybranych biopaliw

Rodzaj paliwaRodzaj paliwaRodzaj paliwaRodzaj paliwa

Wartość Wartość Wartość Wartość 
opałowaopałowaopałowaopałowa Popiół %Popiół %Popiół %Popiół % Siarka %Siarka %Siarka %Siarka % Chlor  %

Miskant olbrzymiMiskant olbrzymiMiskant olbrzymiMiskant olbrzymi 17171717----11118 3,03,03,03,0 0,050,050,050,05 0,10,10,10,1

Mozga trzcinowataMozga trzcinowataMozga trzcinowataMozga trzcinowata 14141414----15151515 5,05,05,05,0----9,09,09,09,0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50,5

Perz wydłużonyPerz wydłużonyPerz wydłużonyPerz wydłużony 11116,5 -11117,5 3,3,3,3,2 0,050,050,050,05 0,1

Wierzba Wierzba Wierzba Wierzba 17171717----19191919 1,81,81,81,8----3,03,03,03,0 0,050,050,050,05 0,50,50,50,5

Węgiel kamiennyWęgiel kamiennyWęgiel kamiennyWęgiel kamienny 25252525----28282828 1616161616161616--------1818181818181818 0,80,80,80,80,80,80,80,8 0,10,10,10,10,10,10,10,1

Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych Wartośc opałowa  biomasy roślin energetycznych 

od  wilgotnościod  wilgotnościod  wilgotnościod  wilgotności



Porównanie wartości opałowej:Porównanie wartości opałowej:
Kaloryczność  1 kg suchej masy:

Perz wydłużony:     17,9MJ / kgPerz wydłużony:     17,9MJ / kg
Węgiel kamienny        25 MJ / kg

1 tona węgla równoważy 1,5 tony biomasy 1 tona węgla równoważy 1,5 tony biomasy 

Perz wydłużony:  z 1 ha  -14 000 kg x 17,9 MJ  = 250 600 MJ
1 tona węgla kam. - 1000 kg x 25 MJ  = 25 000 MJ

Plon s. masy  perzu (10Plon s. masy  perzu (10--12 ton ) z  1 ha12 ton ) z  1 ha
równoważy 5-7,0 ton węgla

1 tona węgla kosztuje obecnie ok. 800zł 
Plon perzu z 1 ha   równoważy 6,0  ton6,0  ton węgla x 800 zł  około 50005000 zł.zł.

BiogazBiogaz
Uzyski metanu z beztlenowej fermentacji Uzyski metanu z beztlenowej fermentacji 

w przeliczeniu na such ą masęw przeliczeniu na such ą masę (wg. Kotowskiegowg. Kotowskiego).

Rodzaj surowca Produkcja CH4 w 

m3/t.s.m.o.m /t.s.m.o.

Perz wydłużony (Bamar)* 600

Słoma żytnia 450

Słoma rzepakowa 340

Kukurydza 650

Burak cukrowy ( korzenie i liście) 437

Ziemniaki (bulwy i łęty) 484

*badania w toku, przyjęto ogólnie jak dla traw



Plon biomasy i nasion odmiany „BAMAR”
zależnie od poziomu nawo żenia..

Poziom Wysoko ś Liczba Liść Plon MTN Plon Poziom 
nawo żenia

(kg)

Wysoko ś
ć roślin 
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długo ść 
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 Perz wydłu żony "Bamar" rozkład plonu zielonej 
masy w  pokosach  (dt z ha  Radzików 2010r).

I pokos II pokos III pokos IV pokos



76 29 19 18
50 cm

∑  142 dt/ha∑  142 dt/ha

80 34 30 20
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dt z ha

25 cm

 Rozkład suchej biomasy (dt/ha)  w pokosach perzu 
wydłuzonego odmiany 'Bamar',  Radzików, 2010.

I II III IV

∑  164 dt/ha∑  164 dt/ha

TTechnologiczne mo żliwo ści  wykorzystania trawy echnologiczne mo żliwo ści  wykorzystania trawy 
‘‘przemysłowej’przemysłowej’ -- perzu wydłu żonegoperzu wydłu żonego ::

�� SpalanieSpalanie
a) bele – w dużych urządzeniach grzewczych
b) brykiety – w gospodarstwach rodzinnych, kominki
c)  pellety - szeroko stosowane w Niemczech, Austrii, Szwecji

�� Produkcja biogazu i etanolu:Produkcja biogazu i etanolu:�� Produkcja biogazu i etanolu:Produkcja biogazu i etanolu:
- proces fermentacji (zielonej biomasy z obornikiem,  ściekami i odpady organiczne              

�� Przemysł  papierniczy – ze względu na wysoką jakość celulozy  
(alternatywa zaoszczędzenia wycinania lasów)

�� Przemysł meblarski (płyty wiórowe, pilśniowe)
�� PaszaPasza - faza wegetatywna (wypas, siano-kiszonki)
�� W ochronie środowiskaW ochronie środowiska

- rekultywacja terenów ska żonych, zasolonych
- zmniejszenie ilo ści emitowanego  pyłu i CO 2
- wzbogacenie w mas ę organiczn ą  (gleby ubogie, suche, dzi ęki gł ębokiemu 

systemowi korzeniowemu
- zapobieganie erozji



Ważniejsze aspekty produkcji biomasy ro ślin energetycznych:Ważniejsze aspekty produkcji biomasy ro ślin energetycznych:

� Aspekt eekologicznykologiczny
- redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO 2 , SO2 ) i kwa śnych

deszczy
- poprawa wła ściwo ści fizycznych gleby dzi ęki  du żej ilo ści   

masy  korzeniowej
- zapobieganie erozji
- rekultywacja gleb ska żonych, zasolonych i zdegradowanych - rekultywacja gleb ska żonych, zasolonych i zdegradowanych 
(np. uprawa wierzby przez 20 lat doprowadziła do wyjałowienia, zubożenia, 

degradacji gleby - problem w Szwecji i innych krajach skandynawskich)
- wyznaczenie i zagospodarowanie  terenów  odłogowan ych, ska żonych,

zdegradowanych i nieu żytków (ok. 1,5 mln ha)

� Aspekt krajobrazowykrajobrazowy
- zwiększenie bioró żnorodno ści fauny, nie dopuszczaj ąc  do produkcji 

towarowej du żych obszarów (monokultury).

� Aspekt społecznyspołeczny (obni żenie skali bezrobocia w gminach i powiatach)  

� LogistykaLogistyka - transport biomasy od producenta do punktu skupu, op tymalna 
odległo ść przewozu biomasy do 30 km, powy żej 50-70 km staje si ę  na
granicy opłacalno ści.

Ograniczenia ustawowe przy Ograniczenia ustawowe przy 
produkcji biomasy:produkcji biomasy:

1.1. Nie wykorzystywanie dobrych gleb „pszennoNie wykorzystywanie dobrych gleb „pszenno --buraczanychburaczanych ”1.1. Nie wykorzystywanie dobrych gleb „pszennoNie wykorzystywanie dobrych gleb „pszenno --buraczanychburaczanych ”
pod uprawy ro ślin energetycznych. Celem jest zagospodarowanie 
gruntów  o niskiej klasie oraz nieu żytków.

22.  Zakaz palenia w kotłach ziarnem zbó ż* Zakaz palenia w kotłach ziarnem zbó ż* -- (niby gorszej jako ści),  
podczas gdy  ogromna cz ęść populacji na świecie  głoduje.

*uważam po prostu  niemoralne i nieetyczne.



Podsumowanie:Podsumowanie:

• Trawy stanowi ą przyszło ściow ą grup ę roślin  w produkcji bioenergii 
odnawialnej ze wzgl ędu na ich ró żnorodno ść, rozprzestrzenianie 
i efektywn ą kumulacje  energii słonecznej.

• Perz wydłu żony jest gatunkiem  trawy szczególnie przydatnym• Perz wydłu żony jest gatunkiem  trawy szczególnie przydatnym
jako surowiec bioenergetyczny i zdecydowanie mo że poprawi ć pozycj ę 
Polski  w Europejskim  Rankigu Innowacyjno ści rozwoju energii  
odnawialnej

• Energia z biomasy perzu wydłu żonego  powinna odegra ć kluczow ą rol ę
w rozwoju sektora paliw odnawialnych,  poniewa ż wykorzystanie biomasy
leśnej jest bardzo ograniczone.

• Biomasa pochodz ąca z perzu wydłu żonego wypełni luk ę taniego surowcaperzu wydłu żonego wypełni luk ę taniego surowca
dla uzyskiwania energii odnawialnej  zarówno w techno logii spalania 
i produkcji biogazu .
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Rodzą się pytania do dyskusjiRodzą się pytania do dyskusji

� Czy nie warto zainwestować  dopłaty  w ekologiczny Czy nie warto zainwestować  dopłaty  w ekologiczny pelletowypelletowy kominekkominek
i zadbać o czyste  powietrze na osiedlu domków jednorodzinnych ?i zadbać o czyste  powietrze na osiedlu domków jednorodzinnych ?

�� A co zrobi przeciętny Kowalski przy zniesionych obecnie   dopłatach  do     A co zrobi przeciętny Kowalski przy zniesionych obecnie   dopłatach  do     
uprawianych  dotychczasowych roślin  energetycznym.uprawianych  dotychczasowych roślin  energetycznym. ? ? 

� Jednocześnie  funduje się dużym koncernom, przedsiębiorcom  bezzwrotne � Jednocześnie  funduje się dużym koncernom, przedsiębiorcom  bezzwrotne 
dotacje, obniżając ich własne koszty produkcji,  nazywając to Programem 
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? *

* * - na nauk ę 2007-2013 - 200 mln euro.
- 0,5 mld euro - na pilotażowy projekt badawczy dla jednej elektrowni  Bełchatów  

technologia CCS wychwytywanie,  gromadzenie  i zatłoczenie CO2 pod ziemią). 
Koszt składowania CO2 - 60 euro za tonę, zaśwytworzenie 1 MWh, co jest 
związane  z emisją około 1 tony CO2 – 50 euro, czyli koszt składowania jest wyższy 
niż koszt wytwarzania energii !. 

VV--iceice Minister Rolnictwa Marian Zalewski Minister Rolnictwa Marian Zalewski 
i grupa ekspertów stwierdzili:i grupa ekspertów stwierdzili:

�� że produkcja energii odnawialnej powinna  opiera ć się na że produkcja energii odnawialnej powinna  opiera ć się na 
rozproszonych źródłach o niewielkiej zainstalowanej mocy, rozproszonych źródłach o niewielkiej zainstalowanej mocy, 
wykorzystuj ąc lokalne dost ępne no śniki energiiwykorzystuj ąc lokalne dost ępne no śniki energii . Poprawi to . Poprawi to 
stan bezpiecze ństwa energetycznego i wygeneruje nowe miejscastan bezpiecze ństwa energetycznego i wygeneruje nowe miejscastan bezpiecze ństwa energetycznego i wygeneruje nowe miejscastan bezpiecze ństwa energetycznego i wygeneruje nowe miejsca
pracy.pracy.

�� Obecny system wsparcia produkcji energii odnawialne j oparty jestObecny system wsparcia produkcji energii odnawialne j oparty jest
na du żych obiektach energetycznych. Krytycznie zostały oc enionena du żych obiektach energetycznych. Krytycznie zostały oc enione
skutki obowi ązującego wsparcia (np. skutki obowi ązującego wsparcia (np. współspalaniawspółspalania biomasy biomasy 
w du żych blokach energetycznych i nazywaj ąc to ograniczeniem w du żych blokach energetycznych i nazywaj ąc to ograniczeniem 
emisji COemisji CO 22.) .) 

�� Wymaga  niezb ędnych korekt w systemach wsparcia i regulacji prawn ychWymaga  niezb ędnych korekt w systemach wsparcia i regulacji prawn ych .



„Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają -------- biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają „Kotłownie czekają -------- biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  biomasy szukają”  
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII W PRASIE ROLNICZEJ ENERGII W PRASIE ROLNICZEJ 

I INNYCH MEDIACHI INNYCH MEDIACH

mgr inż. Piotr Malicki
Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

Odnawialne źródło energii oznacza źródło 

wykorzystujące w procesie przetwarzania energię:

• wiatru

• promieniowania słonecznego

• geotermalną

• fal morskich

• prądów i pływów morskich

• Spadku wody w rzekach

oraz energię pozyskiwaną z :

• biomasy• biomasy

• biogazu wysypiskowego

• biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek 

roślinnych i zwierzęcych



Przyjęte przez UE zobowiązania w ramach Przyjęte przez UE zobowiązania w ramach 

Pakietu KlimatycznoPakietu Klimatyczno--Energetycznego, Energetycznego, 

dotyczące przeciwdziałania zmianom  dotyczące przeciwdziałania zmianom  

klimatu, zakładają do 2020 roku:klimatu, zakładają do 2020 roku:

�ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%

� zwiększenie efektywności energetycznej o 20%

� zwiększenie udziału energii odnawialnej � zwiększenie udziału energii odnawialnej 

w ogólnym zużyciu energii  brutto o 20%

�udział biopaliw w rynku paliw transportowych 

na poziomie co najmniej 10%

Realizacja tych celów wymaga podjęcia przez kraje Realizacja tych celów wymaga podjęcia przez kraje 
członkowskie wysiłków w wielu obszarach, w tym członkowskie wysiłków w wielu obszarach, w tym 
dotyczących rozwoju wszystkich odnawialnych źródeł dotyczących rozwoju wszystkich odnawialnych źródeł 
energii.  Biorąc pod uwagę strukturę pozyskania energii ze energii.  Biorąc pod uwagę strukturę pozyskania energii ze 
źródeł odnawialnych w UE,  ponad 50% tej energii jest źródeł odnawialnych w UE,  ponad 50% tej energii jest 
produkowana z biomasy stałej.  produkowana z biomasy stałej.  
Dla efektywności realizacji ww.  celów ważne jest Dla efektywności realizacji ww.  celów ważne jest 
zrównoważone wykorzystanie biomasy,  ze szczególnym zrównoważone wykorzystanie biomasy,  ze szczególnym 
uwzględnieniem biomasy pochodzenia rolniczego.  uwzględnieniem biomasy pochodzenia rolniczego.  uwzględnieniem biomasy pochodzenia rolniczego.  uwzględnieniem biomasy pochodzenia rolniczego.  
Stwarza to realną możliwość dywersyfikacji źródeł Stwarza to realną możliwość dywersyfikacji źródeł 
przychodów w rolnictwie oraz wykorzystania na cele przychodów w rolnictwie oraz wykorzystania na cele 
energetyczne produktów ubocznych z rolnictwa oraz energetyczne produktów ubocznych z rolnictwa oraz 
pozostałości przemysłu rolnopozostałości przemysłu rolno--spożywczego.spożywczego.



W Polsce ponad 90% produkowanej energii ze źródeł odnawialnych W Polsce ponad 90% produkowanej energii ze źródeł odnawialnych 
pochodzi z biomasy, w tym udział biomasy pochodzenia rolniczego pochodzi z biomasy, w tym udział biomasy pochodzenia rolniczego 
jest marginalny. jest marginalny. 
W ocenie resortu rolnictwa ważne jest rozwijanie wykorzystania W ocenie resortu rolnictwa ważne jest rozwijanie wykorzystania 
na cele energetyczne w pierwszej kolejności produktów ubocznych na cele energetyczne w pierwszej kolejności produktów ubocznych 
rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz 
pozostałości z przemysłu rolnopozostałości z przemysłu rolno--spożywczego. spożywczego. 
Taki kierunek zagospodarowania surowców przyczyni się do Taki kierunek zagospodarowania surowców przyczyni się do 
zwiększenia konkurencyjności rolnictwa poprzez wykorzystanie zwiększenia konkurencyjności rolnictwa poprzez wykorzystanie 
produktów, które dotychczas w większości nie miały cech towaru produktów, które dotychczas w większości nie miały cech towaru produktów, które dotychczas w większości nie miały cech towaru produktów, które dotychczas w większości nie miały cech towaru 
oraz w wielu przypadkach stwarzały problemy z ich składowaniem.oraz w wielu przypadkach stwarzały problemy z ich składowaniem.
Polskie rolnictwo dysponuje odpowiednim potencjałem Polskie rolnictwo dysponuje odpowiednim potencjałem 
surowcowym, który po zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowym, który po zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego,  umożliwia również realizację wyznaczonych przez żywnościowego,  umożliwia również realizację wyznaczonych przez 
UE celów środowiskowych.UE celów środowiskowych.

Instytucje wiodące w zakresie Instytucje wiodące w zakresie 
odnawialnych źródeł energii:odnawialnych źródeł energii:

Ministerstwo Gospodarki – koordynacja działań

Urząd Regulacji Energetyki – regulacja Urząd Regulacji Energetyki – regulacja 

gospodarki paliwami i energią oraz promowanie 

konkurencji



Rodzaje paliw uzyskiwane z przetworzenia biomasyRodzaje paliw uzyskiwane z przetworzenia biomasy
(za prof. dr hab.  E.  Arseniukiem)(za prof. dr hab.  E.  Arseniukiem)

BIOPALIWA STAŁE BIOPALIWA GAZOWE BIOPALIWA CIEKŁE

o drewno opałowe (szczapy,
zrębki, trociny, ścinki),

o rośliny energetyczne,
o pozostałości rolnicze 

(słoma),
o brykiety, pelety, biokarbon,
o osady ściekowe 

o biogaz rolniczy 
(fermentacja gnojownicy),

o biogaz z fermentacji 
odpadów przetwórstwa 
spożywczego,

o biogaz z fermentacji 
osadów ściekowych,

o biodiesel (paliwo
rzepakowe),

o bioetanol (z cukrów),
o biometanol,
o paliwa płynne z 

celulozy: benzyna, 
biooleje.o osady ściekowe 

odwodnione,
o odpady z przemysłu

przetwórczego (pestki, 
łuski nasienne, melasa, 
wysłodki, wytłoki,

o inne (np. makulatura).

osadów ściekowych,
o gaz wysypiskowy,
o gaz drzewny,
o wodór.

biooleje.

Obecny i docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całości zużywanej Obecny i docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całości zużywanej 
energii w niektórych krajach Europy i USA (za prof. dr hab. E. Arseniukiem)energii w niektórych krajach Europy i USA (za prof. dr hab. E. Arseniukiem)

Kraj % energii ze źródeł odnawialnych w 
całości zużywanej energii

Obligatoryjny udział energii ze 
źródeł odnawialnych

UE-25 12,0 5,75

Austria 5,75

Belgia 5,75 5,75

Cypr 2,39 5,75

Czechy 5-6% 5,75

Dania 20% w 2011 r. 5,75

Estonia 13 5,75

Finlandia 5,75

Francja 10% w 2010; 7% (2010); 10% (2015)

Niemcy 4 5,75

Grecja 5,75

Węgry 5,75Węgry 5,75

Włochy 2,5

Łotwa 5,75

Litwa 5,75

Luksemburg 5,75

Holandia 10% w 2020 r. 5,75

Polska 7,5% w 2010 r.; 14% w 2020 r. 5,75

Portugalia 5,75

Słowacja 5,75

Słowenia 5,00

Hiszpania 12,1 5,83

Szwecja 5,75

Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) 5,0

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 7,5 mld galonów ok. 2012 r.
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Jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków uprawy
kukurydzy jest produkcja na potrzeby biogazowni.
W Niemczech, gdzie przemysł biogazowniczy jest najbardziej
rozwinięty w Europie (blisko 6 tys. instalacji), biomasa
kukurydzy stanowi ok. 75% całego wolumenu surowców.
W Polsce pracuje dopiero 8 biogazowni, ale w latach
2009-2010 ogromnie wzrosło zainteresowanie inwestorów
oraz samorządów lokalnych budową kolejnych instalacji.
Dobór odmian kukurydzy, ze względu na różnice
w wymaganiach siedliskowych, plonowaniu i przydatności do
fermentacji metanowej, stanowi jeden z najważniejszych

W pracy, w oparciu o teorię fermentacji metanowej,
przedstawiono które z elementów budowy i składu
chemicznego rośliny oraz agrotechniki i rozwoju kukurydzy,
mają istotne znaczenie dla przebiegu fermentacji i wydajności
procesu.
Na przykładzie wybranych publikacji pokazane są różnice w
wydajności odmian w zależności od wczesności, pochodzenia
i modelu budowy oraz zawartości składników.
W II części pracy przeanalizowano plonowanie, strukturę
roślin i wydajność biogazu w zależności od grup wczesności
i konkretnych odmian kukurydzy– w oparciu o wyniki

Przydatność różnych kreacji odmianowych kukurydzy 
do produkcji biomasy na potrzeby biogazowni

Tadeusz Michalski1, Ireneusz Kowalik2, Sylwia Radzyńska1

1Katedra Agronomii, 2Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

fermentacji metanowej, stanowi jeden z najważniejszych
czynników decydujących o kosztach surowca, wydajności
biogazu i opłacalności produkcji. W naszym kraju badań
odmianowych pod kątem przydatności do produkcji biogazu
na szerszą skalę dotąd nie prowadzono, a przy ocenie
projektów badawczych i w procesie projektowania
inwestycyjnego wręcz nie docenia się ich ważnej roli.
Ocena odmian pod kątem przydatności paszowej, mimo
pewnego podobieństwa, nie gwarantuje pełnej oceny ich
wartości jako surowca biogazowniczego.

i konkretnych odmian kukurydzy– w oparciu o wyniki
doświadczeń PDO z odmianami kiszonkowymi z lat 2007-
2010, prowadzonych na terenie całej Polski. Na podstawie
kilkudziesięciu doświadczeń wykazano, że różnice w plonach
s.m. miedzy grupami wczesności w ujęciu średnim nie
przekraczają 6%, ale w niektórych latach odmiany średnio-
późne plonowały do 15% lepiej niż grupa wczesnych.
Różnice w obliczonej wydajności biogazu były związane
z ogólnym plonem s.m., a w mniejszym stopniu zależne od
plonu i udziału kolb. W szczegółowej analizie porównywano
wyniki jedenastu odmian, które w w/w czteroleciu
doświadczeń PDO, badane były przynajmniej przez 3 lata.

Wytyczne w zakresie oznakowania Wytyczne w zakresie oznakowania 
pojazdów wykorzystywanych przez pojazdów wykorzystywanych przez 
administrację rządową zasilanych administrację rządową zasilanych 

biopaliwami ciekłymibiopaliwami ciekłymi

(dokument pdf. pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)(dokument pdf. pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)



Konferencja Konferencja 

„„Wykorzystanie biomasy rolniczej Wykorzystanie biomasy rolniczej 
do do celów energetycznych."celów energetycznych."

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2011 r. w Kielcach w trakcie Targów AGROTECH, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ambasada Królestwa Danii  we współpracy z Targami 

Kielce, Agencją Rynku Rolnego, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, Grupą Bio-GEPOIT 

organizują konferencję :

„Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych.
Biogazownie rolnicze - szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów”.
Podczas konferencji zostanie przedstawiona tematyka produkcji energii 
odnawialnej z surowców pochodzenia rolniczego w Polsce i Danii. Ponadto odnawialnej z surowców pochodzenia rolniczego w Polsce i Danii. Ponadto 
przedstawione zostaną różne możliwości wykorzystania do celów 
energetycznych pozostałości i produktów ubocznych produkcji rolnej oraz 
przetwórstwa rolno – spożywczego, jak również praktyczne aspekty 
wykorzystania substancji pofermentacyjnej jako nawozu. 
Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się również właściciele biogazowni rolniczych, którzy 

przedstawią swoje doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji oraz dyskusji na 

temat wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii odnawialnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a otrzymana w biurze konferencji wejściówka umożliwi Państwu 

również bezpłatny wstęp na teren targów. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo mają 

osoby, które dokonają zgłoszenia udziału i otrzymają do 2 marca 2011 r. zwrotne potwierdzenie 

wpisania na listę uczestników. Zgłoszeń należy dokonać drogą elektroniczną na adres: 

elzbieta.czerwiakowska@minrol.gov.pl oraz pawel.sulima@minrol.gov.pl .”
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Zastosowanie instalacji biogazowych 
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Pozyskiwanie biogazu 
z odchodów zwierz ęcych i innych surowców

• Ludzkość ma do swojej dyspozycji około 5 miliardów ha
ziemi uprawnej wraz z pastwiskami. Dla celów
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energetycznych można wykorzystać prawie 2,4 miliarda
ha ziemi.

• W Polsce dla gospodarstw do około 500 SD
(SD = sztuka duża o masie 500 kg) mogą być
realizowane instalacje utylizacji gnojowicy wykonane wg
projektu Instytutu Budownictwa, Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie [Steppa 1988;
Romaniuk 2000] lub przy jego współpracy.



Są to instalacje o następujących wielkościach:
• biogazownia z komorą fermentacyjną stalową o pojemności

25 m3 i 2x25 m3 przeznaczona dla gospodarstw o obsadzie
20-60 SD, odpowiednio do wielkości komory;
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• biogazownia z komorą fermentacyjną żelbetową
o pojemności 50m3 przeznaczona dla gospodarstw
o obsadzie 40-60 SD;

• biogazownia z komorą fermentacyjną żelbetową
o pojemności 100, 200 i 500 m3 i ich wielokrotność.
Biogazownie te przeznaczone są dla gospodarstw
o obsadzie 100 do 1000 SD odpowiednio do wielkości
komory.

Problemy które powinni śmy rozwi ązać

• Powinniśmy przyspieszyć rozwój, który zapewni dojście
naszej gospodarki do średniego poziomu unijnego w
okresie do 2030 r. (realizacja celów Pakietu 3x20,
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okresie do 2030 r. (realizacja celów Pakietu 3x20,
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
restrukturyzacja rolnictwa, modernizacja wsi, pobudzenie
rozwoju przemysłu dostaw dóbr inwestycyjnych,
zapewnienie równowagi – eksport/import – bilansu
płatniczego całego kraju i poszczególnych gmin)

Źródło: PGE



Rozwój OZE w UE do 2020 r.

5Źródło: PGE

Źródła biogazu

6
Źródło: PGE



Możliwo ści produkcji biogazu w Polsce

7
Źródło: W. Płatek

Zalety biogazu

• Niezależność energetyczna
• Redukcja niekontrolowanej emisji metanu
• Redukcja emisji CO
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• Redukcja emisji CO2

• Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych
• Ograniczenie szkód w środowisku
• Zagospodarowanie odpadów 

Źródło: PGE



Zalety biogazu

• Pełnowartościowy nawóz
• Wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego –

nowe miejsca pracy
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nowe miejsca pracy
• Zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów
• Rozwój infrastruktury w rejonie inwestycji
• Wzrost atrakcyjności turystycznej
• Możliwość lepszego planowania przez podmioty 

rolnicze dostarczające substraty.                                                       
Źródło: PGE

Koncepcja fermentacji
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Schemat nowoczesnej instalacji
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1. Silos do magazynowania biomasy na cele energetyczne 
2. Dozowanie biomasy
3. Komora fermentacyjna
4. Komora pofermentacyjna
5. Zbiornik masy przefermentowanej
6. Ogrzewanie budynku mieszkalnego i inwentarskiego

Przedstawiona na poni ższym schemacie technologia zapewnia 
beztlenow ą fermentacj ę surowców, która zapewnia bardzo wysok ą 

efektywno ść produkcji biogazu.

Obora

System 
dozowania 
biomasy

Zbiornik fermentacyjny

Gaz 

Membrana

Biogaz

Mieszadło
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Zbiornik 
wstępny

Gaz 
oczyszczony

Ogrzewanie 
zbiornika 
fermentacyjnego

Maszynownia 
z agregatem

Ogrzewanie

Schemat funkcjonalny instalacji biogazowej (gnojowica +biomasa roślinna), 
www.agrikomp.fr, 2009 



13Widok zasilania biomasy ro ślinnej do komory

14
Widok mieszadła poziomego w komorze fermentacyjnej



Wielko ść biogazowni firmy agriKomp (Francja)

Typ instalacji

Agregat
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Objętość komory

Pojemno ść biogazowni

Niezbędna powierzchnia 
uprawy biomasy

obornik

gnojowica

Zgodnie z prof. Tadeuszem Michalskim produkcja
kukurydzy na cele przemysłowe, a w szczególności
na potrzeby produkcji biogazu, jest przyszłością dla
uprawy kukurydzy.
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uprawy kukurydzy.
Do uprawy kukurydzy pod kątem biogazowni
powinno się przeznaczać przede wszystkim
odmiany późniejsze, o liczbie FAO 250-290 lub
nawet do 350, gdyż maja one tendencję do
wytwarzania większej masy wegetatywnej.



W przypadku uprawy na biogaz istotniejszy jest plon
biomasy, niż udział kolb.
Równie istotna kwestią jest strawność rośliny, a przede
wszystkim łodyg i liści kukurydzy, gdyż ten parametr rzutuje
na właściwości przerabianej przez bakterie masy
i wydajność metanu.
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i wydajność metanu.

Schemat (algorytm) 
procesu technologicznego 

pozyskania biogazu 
i obróbki masy 

pofermentacyjnej
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Przykład zastosowania biogazowni do utylizacji odpa dów 
z chlewni i masarni
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1 - agregat prądotwórczy, 2 - wymiennik ciepła (gaz/wodą), 3 - zbiornik biogazu, 4 - odsiarczalnik, 5 - odwadniacz, 
6- licznik biogazu, 7 - komora fermentacyjna, 8 - ferma (1000 szt. świń), 9 - zbiornik na surową gnojowicę, 10- sito 
wibracyjne, 11 - komory kompostowe, 12 - wymiennik ciepła (ścieki surowe/ścieki przefermentowane, 
13 - wymiennik ciepła (ścieki/woda), 14 - mieszanie kompostu i komponentów, l5 - dozowanie i pakowanie, 
16 - masarnia, 17 - zbiornik na ścieki, 18 - odtłuszczalnik, 19 - osadnik płytowy, 20- zbiornik do natleniania 
wstępnego, 21 - złoże torfowe, 22- drenaż

20
Schematy ideowe instalacji biogazowych od 25 m 3 do 500 m 3 i wielokrotno ści



Technologia utylizacji gnojowicy /układ 
pionowy/: 1 - zbiornik, 2 - pokrywa zbiornika, 
3 - gnojowica,   4 - pompa,   5 - ruroci ąg 
zasilaj ący, 6 - ruroci ąg mieszaj ący, 
7 - przelew, 8 - komora fermentacyjna,  
9 - ruroci ąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 
11 - ruroci ąg gazowy, 12 - bezpiecznik, 
13 - przerywacz płomienia, 14 - odwadniacz, 
15 - odsiarczalnik, 16 - gazomierz, 
17 - zbiornik gazu, 18 - przerywacz 
płomienia, 19 - piec c.o., 20 - komory 
kompostowe, 21 - drena ż, 22 - zbiornik na 
odciek, 23 - ci ągnik z ładowark ą czołow ą, 
24 - roztrz ąsacz obornika, 
25 - płyta kompostowa, 26 - wentylator.
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Technologia obory dla 60 krów w cyklu 
zamkni ętym /układ poziomy/
I - dojarnia tandem 2x4
II - poczekalnia
III - pomieszczenie  na mleko
IV - biuro
V - maszynownia
VI - WC
VII - kojce indywidualne
VIII - kojce zbiorowe dla ciel ąt młodszych
IX - kojce zbiorowe dla ciel ąt starszych
X - stanowiska przedporodowe
XI - boks porodowy
XII - stanowiska dla jałówek cielnych
XIII - przepompownia gnojowicy
XIV - stacja paszowa
XV - poidło
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Technologia utylizacji gnojowicy i ścieków z przetwórstwa: 1 - budynek inwentarski, 2 - r uszt, 
3 - kanał gnojowicowy (zbiornik wst ępny), 4 - zbiornik ścieków, 5 - ruroci ąg zasilaj ący, 6 - ruroci ąg 
mieszaj ący, 7 - przelew, 8 - komora fermentacyjna, 9 - ruroci ąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 
11 - ruroci ąg gazowy, 12 - bezpiecznik, 13 - przerywacz płomienia , 14 - odwadniacz, 
15 - odsiarczalnik, 16 - gazomierz, 17 - zbiornik gazu , 18 - przerywacz płomienia, 19 - piec c.o., 
20 - komory kompostowe, 21 - drena ż, 22 - zbiornik na odciek, 23 - rozrzutnik z ci ągnikiem, 
24 - płyta kompostowa, 25 – wentylator



Rys1. Schemat technologii  do utylizacji pomiotu ku rzego
1 - generator 380 V, 2 - zbiornik biogazu, 3 - gazomie rz, 4 - odsiarczalnik, 5 - odwadniacz,    6 -
przelew, 7 - mieszadło, 8 - ruroci ąg wodny, 9 - wymiennik ciepła: woda/gnojowica,        10 - pomiot 
kurzy suchy, 11 - zbiornik z pomiotem półpłynnym, 12  - mieszadło, 13 - komory gnojowe, 14 -
ruroci ągi gnojowicowe, 15 - wymiennik ciepła: gnojowica/gno jowica,             16 - ruroci ąg 
mieszaj ący, 17 - komora fermentacyjna, 18 - drena ż, 19 - zbiornik na odciek, 20 - roztrz ąsacz z 
ciągnikiem, 21 - płyta kompostowa, 22 - wentylator.

Technologia produkcji nawozu organiczno-mineralnego  „Biokom”: 
a - napowietrzanie, b -załadunek na rozrzutnik, c - r ozrzucanie kompostu do suszenia,                 
d - suszenie kompostu, e - zgarnianie kompostu i zała dunek do wozu mieszaj ącego,                      
f - mieszanie kompostu z dodatkami, g - rozdrabnianie , h - pakowanie, i - zgrzewanie worków 
foliowych, j - magazynowanie; 1 - kompost, 2 - wentyla tor, 3 - ci ągnik z ładowaczem 
czołowym, 4 - rozrzutnik obornika, 5 - brona z ębowa, 6 - ci ągnik, 7 - wóz mieszaj ący,                   
8 - dozownik dodatków, 9 - przeno śnik, 10 - rozdrabniacz, 11 - pakowarka, 12 - zgrzewark a, 
13 – paleta.



Schemat technologiczny linii do produkcji granulowanego bionawozu z pomiotu kurzego 
(wg koncepcji: J. Dobek, TESTMER SA)
1 - ładowacz; 2 - mieszarka fermentacyjna; 2a - kanał fermentacyjny; 3 - wózek do 
przestawienia mieszarki; 4 - przenośnik łańcuchowo-listwowy; 5 - rozdrabniacz bijakowy; 
6 - wentylator transportu pneumatycznego; 7 - cyklon transportu pneumatycznego;               
8 - dozownik śluzowy; 9 - przenośnik zgarniakowy; 10 - zasuwa podredlerowa;                    
11 - podnośnik kubełkowy; 12 - zbiornik operacyjny granulatora; 13 - wybierak ślimakowy; 
14 - prasa granulacyjna; 15 - rama nośna granulatora; 16 - chłodnica pozioma granulatu; 
17 - wentylator; 18 - cyklon; 19 - pokrywa górna; 20 - wymiennik cieplny; 21 - odsiewacz 
wibracyjny; 22 - przenośnik ślimakowy; 23 - podnośnik kubełkowy; 24 - silos 
ekspedycyjny; 25 - przenośniki ślimakowe wyładunkowe; 26 - przenośnik kubełkowy.

Przykład realizacji przerobu 
pomiotu kurzego w Grecji



Przykład realizacji przerobu 
pomiotu kurzego w Grecji
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Biogazownia indywidualna z 2 komorami fermentacyjny mi 

o pojemno ści 2 x 25 m 3 (Polska)



29Biogazownia ze zbiornikiem 25 m 3

Widok instalacji biogazowej Stacji 
Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego            

w Jelgavie (Łotwa) 



Instalacja biogazowa Stacji Do świadczalnej 
Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie (Łotwa)

• Pojemność reaktora – 2000 m3, moc 200 kW
z możliwością do 400 kW. Moc cieplna – 350 kW.z możliwością do 400 kW. Moc cieplna – 350 kW.

• Pojemność komory pofermentacyjnej – 4000 m3.

• Wsad – 2/3 nawóz naturalny i 1/3 kiszonka
z kukurydzy i traw.

• Dzienna porcja zasilania – 30 m3 substratu.
• Temperatura fermentacji – 38oC.

Właściwości obornika / gnojowicy ulegają zmianom
podczas procesu fermentacji. Następuje rozpad
materii organicznej, organiczny azot przetwarzany
jest w amoniak itd. Skutki tych przemian mogą być
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jest w amoniak itd. Skutki tych przemian mogą być
korzystne z punktu widzenia pobierania składników
nawozowych przez rośliny. Jednakże z procesem tym
wiąże się także ryzyko nadmiernych strat składników
nawozowych (drogą np. parowania amoniaku)
w przypadku nieostrożnego obchodzenia się
z przefermentowaną gnojowicą.



Dodatek do masy przetwarzanej w biogazowni innych
odpadów organicznych z przemysłu spożywczego
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odpadów organicznych z przemysłu spożywczego
zapewnia ponowne włączenie do obiegu rolniczego
składników nawozowych. Należy jednakże
uwzględniać pewne aspekty weterynaryjne.

Do podstawowych parametrów rzutujących na bilans 
energetyczny należy zaliczyć: 

• rodzaj materiału poddanego fermentacji i zawartość w nim  
suchej masy, 
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suchej masy, 
•proporcje ilościowe składników (w przypadku tzw. 
kofermentacji),
•temperaturę i jej wahania w czasie, 
•staranność wykonania izolacji termicznej komory, 
•czas retencji hydraulicznej, 
•ilość  i częstotliwość podawania wsadu, 
•obciążenie komory fermentacyjnej, 
•częstotliwość i dokładność mieszania;



Największe możliwości pozyskania biogazu mają
gospodarstwa rolne o produkcji dobowej ok. 2,5 m3

gnojowicy o zawartości 5 % suchej masy. Łączny potencjał
roczny sięga ok. 38 mln m3 gnojowicy i 51 mln ton obornika.
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roczny sięga ok. 38 mln m gnojowicy i 51 mln ton obornika.
Przyjmując jednostkową masę obornika równą 0,6 t/m3,
pozyskana roczna ilość obornika wynosi 85 mln m3. Jak
wykazały badania doświadczalnych biogazowni
eksploatowanych w rolnictwie, z 1 m3 płynnych odchodów
można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, a z 1m3 obornika -
30 m3 biogazu o wartości energetycznej ok. 23 MJ/m3.

Komora gnojowa
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Płyta kompostowa
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Komora gnojowa i płyta kompostowa
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Komora gnojowa – napełnianie
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Dziękujemy za uwag ę

40

adres:
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

e-mail:
w.romaniuk@itep.edu.pl
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Uprawa wierzby 
energetycznej – wyniki badań 
nad wierzbą energetyczną na nad wierzbą energetyczną na 
Politechnice Koszali ńskiej

Dr hab. inż. Leszek Styszko, 
prof. nadzw. PK

Wprowadzenie
Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) oznacza energi ę

pochodz ącą z naturalnych procesów przyrodniczych.

OZE to energia : wody, wiatru, promieniowania słonecznego,
geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, oraz energia
wytwarzana z biomasy stałej , biogazu i biopaliw ciekłych.

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych
pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych).

Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe
oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez
ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów
cieplarnianych.



Energia ze źródeł odnawialnych

Rok UE – 25 [%] Polska [%]

2001 10,9 5,1

2002 10,6 5,2

2003 11,6 5,2

2004 12,5 5,5

2005 13,4 5,8

2006 14,6 6,1

2007 16,6 6,7

2008 17,6 7,6

Źródło: GUS 2009

Polska – udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto – 15% w 2020 roku  

Struktura pozyskania energii 
odnawialnej

Źródła energii UE-25 [%] Polska [%]

2005 2008 2005 2008

Biomasa stała 51,6 46,0 91,6 87,7

Słońce 0,7 1,2 0,0 0,0

Woda 21,3 18,6 4,2 3,4

Wiatr 5,3 7,2 0,3 1,3

Biogaz 4,0 5,4 1,2 1,8

Biopaliwa 3,4 7,1 2,6 5,5

Geotermia 4,6 4,0 0,2 0,2

Odpady komunalne 9,1 10,5 0,0 0,0

Źródło: GUS 2009



Biomasa stała
• Biomasa stała obejmuje organiczne, niekopalne substancje o

pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane do
produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej.

• Podstawowym paliwem stałym z biomasy jest biomasa le śna jako
drewno opałowe (polana, okrąglaki, zrębków, brykiet, pelety) oraz
odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi,odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi,
przecinek, krzewów, chrustu, karp, a także odpady z przemysłu
drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego .

• Paliwa z biomasy rolniczej pochodzące z plantacji przeznaczonych
na cele energetyczne (drzewa szybko rosn ące, byliny dwuliścienne,
trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz
pozostało ści organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa.

• Węgiel drzewny jako stały produkt odgazowania biomasy.

Wprowadzenie
1. Biomasa głównym potencjalnym źródłem energii odnawialnej w Polsce,
2. Zapotrzebowanie energetyki systemowej i cieplnej do 2020 roku  wynosi  

17,47 mln ton rocznie (Grzybek 2004),
3. Źródła biomasy : odpady z lasów, rolnicze produkty uboczne i celowo 

zakładane plantacje roślin energetycznych,
4. Powierzchnia gruntów odłogowanych w woj. zach.-pomorskim w 2006 4. Powierzchnia gruntów odłogowanych w woj. zach.-pomorskim w 2006 

roku – 0,103 mln ha klas V, VI i VIz, obecnie jest mniejsza .
5. Konsekwecje wprowadzenia „plonu reprezentatywnego ” dla upraw roślin 

energetycznych,
• a.    wierzba - 8 ton suchej masy z hektara, 
• b.    ilość biomasy dostarczonej do przetworzenia na cele energetyczne 

może być zmniejszona max. o 10% przy zniszczeniu upraw lub plonu na 
skutek nieprzyjaznej pogody lub wypadku drogowego albo kradzieży,

6. Brak wsparcia finansowego Państwa do upraw energetycznych od 2010 
roku.



Politechnika Koszalińska

Prace badawcze z zakresu biomasy wierzby prowadzą 
jednostki organizacyjne Politechniki Koszali ńskiej :

1. Instytut Ekonomii i Zarządzania w Zakładzie Polityki 
Ekonomicznej i Regionalnej – zespół prof. nadzw . Ekonomicznej i Regionalnej – zespół prof. nadzw . 
Michała Jasiulewicza

2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w 
Zakładzie Ro ślin Energetycznych Katedry Biologii 
Środowiskowej – zespół prof. nadzw. Leszka Styszki

Potencjalne regiony pod upraw ę wierzby 
energetycznej z uwzgl ędnieniem jako ści gleb 

i opadów (Jadczyszyn 2006)



Wyszczególnienie Kościernica (1) Kościernica (2) Kurowo (3)

Rok sadzenia wierzby 2005 2007 2007

Powierzchnia, ha 31,38 21,05 39,52

Kompleks glebowy 5-6 5-6 4-5

Klasa bonitacyjna IVa - V IVb - V IIIb - IVb

Zasobność  P2O5, mg 15,7 14,6 15,2

Charakterystyka pól z upraw ą wierzby 
w Politechnice Koszali ńskiej

Zasobność  P2O5, mg 15,7 14,6 15,2

Zasobność K2O, mg 3,6 4,0 11,0

Zasobność MgO, mg 2,9 1,0 5,1

pH w KCl 4,6 4,3 5,3

Przedplon odłogowane 10 lat odłogowane 10 lat odłogowane 10 lat

Herbicyd Roundoup 4l/ha - Roundoup 4l/ha

Nawożenie NPK, kg 10+30+60 10+20+50 10+20+50

Zrezów sztuk/ha 32  tys. 25 tys. 25 tys

Pielenie ręczne/mech wybiórczo / - 50%  / - 40%  /  60%

Koszenie po I weg. I-II 2006 zimą 2007/2008 zimą 2007/2008

Charakterystyka upraw wierzby na polach 
Politechniki Koszali ńskiej

Lp . Wyszczególnienie Kościernica
(1)

Kościernica 
(2)

Kurowo k. 
Bobolic (3)

Suma

1 Doświadczenia ścisłe 0,60 1,63 - 2,23

2 Klon 1047, ha 4,25 3,12 8,25 15,62

3 Klon 1054, ha 4,68 4,90 9,75 19,33

4 Klon 1023, ha 4,38 4,98 6,20 15,564 Klon 1023, ha 4,38 4,98 6,20 15,56

5 Klon 1013, ha 2,99 - - 2,29

6 Klon 1052, ha 5,15 2,76 7,00 14,91

7 Klon 1047D, ha 4,94 3,12 7,05 15,11

8 Klon 1056, ha 0,85 - - 0,85

9 Klon 1033, ha 0,60 - - 0,60

10 Klon 1040, ha 0,65 - - 0,65

11

12

Wierzba koszykarska 
Topinambur

0,30

1,00

-

-

-

-

0,30

1,00

13 Drogi technologiczne 0,99 0,54 1,27 2,80

14 Powierzchnia ogółem 31,38 21,05 39,52 91,95



Lokalizacja pól z wierzb ą energetyczn ą w 
Kościernicy k.Koszalina

Schemat nasadzeń wierzby 
(Kiełczewski 2006)



Cel badań
Celem doświadczeń było:

• wskazanie możliwości poprawy efektywno ści uprawy wierzby
energetycznej na gruntach lekkich odłogowanych przez 10 lat,

• ocena skutków ekologicznych takich upraw.

Oceniano w doświadczeniach ścisłych :Oceniano w doświadczeniach ścisłych :
• poziom wody gruntowej i jej jakość,
• zmiany jakości gleby (pH, wilgotność, zawartość makroskładników),
• dynamikę odrastania pędów wierzby w kilkuletniej uprawie,
• wpływ nawożenia kompostem z osadów komunalnych oraz

nawozami mineralnymi azotowymi i potasowymi na plon i jakość
biomasy,

• skład chemiczny i wartość energetyczną biomasy,
• rozmiary zanieczyszczenia powietrza gazami przy spalaniu

biomasy.

1.      DOŚWIADCZENIA ŁANOWE ( dr R. Kiełczewski – Pracowna Agrobiznesu) . 
Wiosną 2006 roku wytypowano 6 wyróżniających się klonów: 1054, 1023, 1047, 1047D, 

1052 i 1013 i na powierzchni po 0,3 ha w każdym klonie zastosowano nawożenie:
1 – obiekt kontrolny bez nawożenia
2 – O1 – 8 t/ha kompostu z osadów komunalnych (EKO-KOMP)
3 – O2 - 15 t/ha kompostu z osadów komunalnych (EKO-KOMP)
4 – M1 – nawóz Hydrofoska 16 w dawce 600 kg/ha
5 – M2 - nawóz Hydrofoska 16 w dawce 1100 kg/ha

Schemat do świadcze ń na polu nr 1 
założonych w 2005/2006 roku

5 – M2 - nawóz Hydrofoska 16 w dawce 1100 kg/ha

2.       DOŚWIADCZENIE ŚCISŁE (prof. nadzw. L. Styszko – ZRE ). Wiosną 
2006 roku założono doświadczenie dwuczynnikowe metodą losowanych 
podbloków w układzie zależnym w 3. powtórzeniach.
1.    Czynnik I rz ędu – kombinacje nawozowe (4):

a. bez nawożenia,
b. kompost 15 t/ha świeżej masy, 
c. kompost 15 t/ha + 562,5 kg/ha nawozu Hydrofoska 16 ( = 90 kg/ha N) ,
d. kompost 15 t/ha + 1125,0 kg/ha nawozu Hydrofoska 16 ( = 180 kg/ha N) ,

2. Czynnik II – klony wierzby krzewiastej (9):
1047 (A); 1054 (B); 1023 (C); 1013 (D); 1052 (E); 1047D (F); 
1056  (G); 1018 (H) i 1033 (K)



Wyniki do świadcze ń łanowych
podane s ą w  publikacji: 

Jasiulewicz M., Kiełczewski R., Fijałkowska -Jurgens E. 2007.

Wyniki bada ń

Jasiulewicz M., Kiełczewski R., Fijałkowska -Jurgens E. 2007.
Gründung der Weideplantagen auf den brachflächen. [W:]
Wissenschaft und Wirstschaft im Diskurs Die Zukunft
regenerativer Energien . Herausgeber: Michał Jasiulewicz, Peter
Garbe, Werner Westphal. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej. Koszalin-Torgelow 2007: s. 83-96.

1. Badane parametry - pomiary : wysokości, grubości i
liczby pędów, zanikania krzaków wierzby na poletku,
zasychania pędów i liści w warunkach suszy,
występowania szkód łowieckich, ocena plonowania,
skład chemiczny i wartość energetyczna biomasy,

OBSERWACJE NA 
DOŚWIADCZENIACH ŚCISŁYCH

skład chemiczny i wartość energetyczna biomasy,
ocena zawartości w spalinach gazów: CO, CO2, NO,
NO2, NOx, SO2, Cl2 przy spalaniu w temperaturach :
300 C, 600 C, 900 C i 1200 C.

2. Zbiór biomasy po latach uprawy: II (luty 2008), III –
(luty 2009) i IV (XI 2009). Próby biomasy do analiz
pobrano po koszeniu w terminach: I – w dniu
koszenia , II – po 2 m-cach, III – po 4 m-cach i IV – po
6 m-cach.



1. Nawożenie azotem - doświadczenie 2-czynnikowe w 4. powtórzeniach:
a.  4 dawki azotu kg/ha : 0; 50; 100 i 150
b.  10 odmian wierzby : 1047 (A), 1054 (B), 1047D (C), Start (D), 

Sprint (E), Turbo (F), Ekotur (G), Olof (H), Jorr (K) i Tordis (M)
2. Gęsto ścią sadzenia – doświad. 2-czynnikowe w 4. powtórzeniach:

a.  3 gęsto ści sadzenia : 15.000;  22.134  i  33.200 sztuk/ha zrezów

Doświadczenia zało żone wiosn ą 
2007 roku na polu nr 2

b.  10 odmian wierzby :1047 (A), 1054 (B), 1047D (C), Start (D), 
Sprint(E), Turbo (F), Ekotur (G), Olof (H), Jorr (K) i Tordis (M).

3. Nawożenie wierzby formami potasu : 2-czynnikowe w 1. powtórzeniu:
a.  4 dawki chlorku  i siarczanu potasu kg/ha : 0, 60, 120 i 180
b.  7 odmian wierzby : Start (A), Sprint (B), Turno  (C), Ekotur (E), 

Olof (E), Jorr (F) i 1047 (G).
4. Nawożenie ró ży wielokwiatowej azotem i chlorkiem potasu : dośw. 1-

czynnikowe z 13. kombinacjami nawozowymi obejmujące dawki azotu i 
form potasu.

5.       Rozmno żenia wieloletnich ro ślin energetycznych : miskant olbrzymi i 
ślazowiec pensylwański.

Doświadczenia ścisłe

Wyniki bada ń

Opracowano na podstawie danych
opublikowanych i nieopublikowanych
przez pracowników i doktorantów
Zakładu Ro ślin Energetycznych
Politechniki Koszali ńskiej



Opady w Boninie k. Koszalina 
w latach 2006 -2009 [mm ]

Miesi ąc/ 
rok

2006 2007 2008 2009
rok

IV-X 549,2 654,4 459,0 608,6

I-XII 753,4 1062,0 855,0 787,2

Współczynnik hydrotermiczny Sieljaninowa 
dla Bonina w latach 2006-2009

Miesi ąc 
/rok

2006 2007 2008 2009

IV 3,04 1,31 2,96 0,35

V 1,82 1,74 0,16 2,43

VI 1,39 2,43 1,78 3,58VI 1,39 2,43 1,78 3,58

VII 0,32 3,86 0,99 1,82

VIII 4,40 1,35 2,52 0,85

IX 1,14 2,58 1,17 1,57

X 1,22 1,66 2,39 6,64

IV-X 1,85 2,28 1,61 2,29



Wpływ badanych czynników na plon 
i zawarto ść suchej masy w p ędach wierzby 

w latach 2006-2009 [procent zmienno ści ]
Lp. Komponent 

wariancyjny
Liczba 
poziomów

Plon
świeżej 
masy

Zawarto ść
suchej 
masy

Plon
suchej 
masy

1. Klony wierzby [C] 9 19,0*** 6,6*** 2,4***

2. Nawożenie [B] 4 21,5*** 1,1* 17,0***

3. Wiek uprawy [A] 3 47,5*** 79,3*** 67,4***3. Wiek uprawy [A] 3 47,5*** 79,3*** 67,4***

4. Współdz. CB 7,4*** 0,0 7,2***

5. Współdz. CA 0,0 2,8* 0,0

6. Współdz. BA 1,1** 1,1 1,6**

7. Współdz. CBA 3,5 9,1 4,4

8. Suma 100,0 100,0 100,0

Wpływ wieku uprawy na plon p ędów 
wierzby w latach 2006-2009

Data zbioru Rok 
odrastania 
pędów

Zawarto ść 
suchej 
masy w 
pędach 
[%]

Plon 
świeżej 
masy 
pędów 
[t/ha]

Plon 
suchej 
masy 
pędów 
[t/ha]

Roczny 
przyrost 
plonu suchej 
masy p ędów 
[t/ha]

2008 luty II 41,0 27,5 11,2 5,62008 luty II 41,0 27,5 11,2 5,6

2009 luty III 42,0 39,9 16,8 5,6

2009 
listopad

IV 48,6 54,1 26,3 6,6

NIR (0,05) - 0,7*** 1,7*** 0,9*** -

Średnia z 
doświad-
czenia

- 43,9 40,5 18,1 4,5



Wpływ nawo żenia na plon świeżej i suchej 
masy oraz na zawarto ść suchej masy w p ędach 

wierzby w latach 2006-2009

Oznaczenie kombinacji nawozowej Zawarto ść 
suchej 
masy w 
pędach 

[%]

Plon p ędów [t/ha]

Literowe Dawka 
ś.m.  

kompostu 

dawka N 
[kg/ha]

świeżej 
masy

suchej 
masy

[%]kompostu 
[t/ha]

a 0 0 44,5 31,9 14,4

b 15 0 44,1 34,1 15,4

c 15 90 43,4 45,7 20,2

d 15 180 43,5 50,4 22,4

NIR (0,05) 0,8* 2,0*** 1,1***

Wpływ współdziałania wieku uprawy i 
nawo żenia na plon suchej masy p ędów wierzby

Termin 
zbioru

Lata 
uprawy

Plon suchej masy pędów w 
kombinacjach nawozowych [t/ha]

a b c d

2008 luty II 9,04 8,81 12,59 14,462008 luty II 9,04 8,81 12,59 14,46

2009 luty III 13,35 13,66 19,53 20,66

2009 
listopad

IV 20,84 23,64 28,44 32,22

NIR (0,05) 1,85***



Plon suchej masy klonów wierzby w
kombinacjach nawozowych

Klon 
wierzby

Plon suchej masy klonów wierzby w kombinacjach 
nawozowych [t/ha]

a b c d
1047 16,3 17,1 21,1 29,3

1054 12,7 15,0 19,6 24,5

1023 15,5 16,1 27,0 22,0

1013 16,2 16,5 20,7 18,6

1052 12,1 12,2 16,3 25,3

1047D 14,3 13,8 21,8 23,2

1056 16,0 17,2 18,2 14,9

1018 13,0 14,7 19,8 23,3

1033 13,5 15,9 17,2 20,9

NIR (0,05) 3,2***

Wpływ wieku uprawy oraz nawo żenia na plon 
suchej masy p ędów trzech klonów wierzby 

dane z równa ń regresji

Kombi 
nacja 
nawo 
zowa

Plon suchej masy pędów u klonów wierzby 
w latach uprawy [t/ha]

1047 1023 1047D

2 3 4 2 3 4 2 3 4

a 8,96 17,68 26,40 8,21 17,00 25,79 7,70 15,60 23,51

b 8,86 17,59 26,31 7,89 16,67 25,46 7,02 14,93 22,83

c 10,98 19,70 28,42 13,88 22,66 31,46 11,89 19,80 27,70

d 15,55 24,27 33,00 10,70 19,49 28,28 12,53 20,43 28,34



Wpływ długo ści suszenia p ędów po 
koszeniu wierzby na plon biomasy

Termin zbioru w 
2008 roku

Zawarto ść 
suchej masy 

[%]

Plon świeżej 
masy p ędów 

[t/ha]

I   - 8 luty 44,5 27,5I   - 8 luty 44,5 27,5

II  - 11 kwiecień 53,4 23,2

III - 6 czerwiec 95,4 13,0

IV  - 18 sierpień 84,1 14,9

NIR₀,₀₅ 0,7*** 0,5***

Wpływ badanych czynników na 
długo ść pędów wierzby [cm]

Poziom 
czynnika

Rok uprawy Termin 
pomiaru

Nawożenie Klon wierzby

1 I - 141 31 V - 217 „a” - 268 A - 301

2 II - 269 30 VI - 267 „b” - 262 B - 281

3 III - 313 30 IX - 299 „c” - 285 C - 2923 III - 313 30 IX - 299 „c” - 285 C - 292

4 IV - 378 15 XI - 317 „d” - 288 D - 261

5 E - 283

6 F - 282

7 G - 239

8 H - 273

9 K - 266



Wpływ badanych czynników na grubo ść 
pędów wierzby [mm]

Poziom 
czynnika

Rok uprawy Termin 
pomiaru

Nawożenie Klon wierzby

1 I - 7,9 31 V - 13,0 „a” - 15,0 A – 16,9

2 II - 14,2 30 VI - 15,8 „b” - 14,9 B – 16,1

3 III - 16,9 30 IX - 16,6 „c” - 16,2 C – 16,43 III - 16,9 30 IX - 16,6 „c” - 16,2 C – 16,4

4 IV - 24,6 15 XI - 18,2 „d” - 17,5 D – 16,2

5 E – 15,4

6 F – 16,1

7 G – 14,9

8 H – 15,9

9 K – 15,2

NIR (0,05) 0,4*** 0,4*** 0,4*** 0,6***

Wpływ żerowania zwierzyny na długo ść i 
grubo ść pędów wierzby w latach 2007 i 2008

Procent 
uszkodzonych 
wierzchołków 
pędów

Długo ść pędów 
jednorocznych w 

latach [cm]

Grubo ść pędów 
jednorocznych  w 

latach [mm]

2007 2008 2007 2008

0 187,6 157,3 11,92 9,950 187,6 157,3 11,92 9,95

25 176,2 142,7 11,54 9,33

50 164,8 128,2 11,16 8,71

75 153,4 113,6 10,77 8,08

100 142,0 99,1 10,39 7,46
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Wpływ współdziałania klonów wierzby z 
nawo żeniem na ciepło spalania analityczne 

biomasy, lata 2008-2010 [Fijałkowska, Styszko, 
dane niepublikowane]
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Wpływ współdziałania nawo żenia z latami uprawy 
na ciepło spalania analityczne przy biomasie 

wierzby, lata 2008-2010  [Fijałkowska, Styszko, 
dane niepublikowane]
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Wpływ badanych czynników na warto ść opałow ą 
robocz ą biomasy wierzby, lata 2008-2010                       
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Wpływ współdziałania klonów z nawo żeniem na 
warto ść opałow ą robocz ą biomasy, 

średnia z dwóch terminów, lata 2008-2010  
[Fijałkowska, Styszko, dane niepublikowane]
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Wpływ współdziałania klonów wierzby z terminami 
zbioru na warto ść opałow ą robocz ą biomasy     
[Fijałkowska, Styszko, dane niepublikowane]
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Wpływ badanych czynników na zawarto ść NOx w  
spalinach z biomasy wierzbowej, lata 2008-2010 
[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]

0

50

100

150

m
g/

m
3

Badane czynniki

150

200

250

m
g/

m
3

Wpływ współdziałania nawo żenia z temperaturami 
spalania biomasy na zawarto ść NOx w spalinach, 

lata 2008-2010 
[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]
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Wpływ współdziałania nawo żenia z latami uprawy
na zawarto ść NOx w spalinach biomasy 

wierzbowej, lata 2008-2010  
[Sztyma-Hoorwat, Styszko, dane niepublikowane]
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w spalinach, lata 2008-2010 
[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]
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Wpływ współdziałania lat uprawy z terminami 
zbioru na zawarto ść NOx w spalinach z biomasy 

wierzby, lata 2008-2010 
[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]
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Wpływ badanych czynników na zawarto ść NOx w 
spalinach z biomasy wierzby, dane z 2010 roku 

[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]
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Wnioski

1. Brak dost ępu korzeni wierzby do wody gruntowej wywoływał
okresowy stres suszy (zamieranie pędów i liści) mimo, że
warunki hydrotermiczne do uprawy wierzby w latach 2006 –2009 w
Kościernicy były sprzyjające. W latach tych spadło od 753 mm do
1062 mm opadu, a w okresie IV-X – od 459 mm w 2008 roku do
654 mm - w 2007 roku.654 mm - w 2007 roku.

2. Na glebach lekkich poziom wody gruntowej może być czynnikiem
ograniczających plony biomasy wierzby.

3. Nawożenie kompostem w dawce 15 t·ha-1 świeżej masy w
stosunku do obiektu kontrolnego bez nawożenia,

� zmniejszyło zawartość suchej masy w pędach o 0,4%,
� zwiększyło plon świeżej masy o 2,2 t·ha-1 tj. o 6,9%,
� zwiększyło plon suchej masy o 1,0 t·ha-1 tj. o 6,9%.

Wnioski
3. Korzystny wpływ nawo żenia kompostem na plony świeżej i

suchej masy pędów na glebie lekkiej narastał w miarę upływu lat
uprawy , osiągając istotne zwy żki dopiero w czwartym roku przy
plonie świeżej masy o 5,4 t·ha-1 tj. o 12,7%, a przy plonie suchej
masy o 2,8 t·ha-1 tj. o 14,4% w stosunku do obiektów bez
nawożenia.

4. Zastosowanie ł ącznego nawo żenia kompostem oraz nawozem
Hydrofoska 16 w obu badanych dawkach (562,5 kg·ha-1 i 1125,0
kg·ha-1),
� przeci ętnie zmniejszyło zawarto ść suchej masy w pędach

odpowiednio o 1,1% i 1,0%,
� zwiększyło plon świeżej masy przeciętnie odpowiednio o

13,8 t·ha-1 tj. o 43,3% i o 18,5 t·ha-1 tj. o 58,0%,
� zwiększyło plon suchej masy przeciętnie odpowiednio o 5,8

t·ha-1 tj. o 40,3% i o 8,0 t·ha-1 tj. o 55,6% w stosunku do obiektu
kontrolnego bez nawożenia.



Wnioski
• Wykazano negatywny wpływ szkód łowieckich na przyrosty

długości i grubości pędów, a pozytywny – przy liczbie pędów w
krzaku.

• Negatywny wpływ szkód łowieckich na przyrost pędów wierzby w
uprawie wieloletniej corocznie powi ększał si ę, mimo
zmniejszania się intensywności zgryzania ich wierzchołków.zmniejszania się intensywności zgryzania ich wierzchołków.

• Ciepło spalania suchej biomasy wierzbowej wyniosło przeciętnie
18554 KJ/kg suchej masy i zależało od wieku pędów, klonu,
terminu zbioru, współdziałania klonów z terminami zbioru i
kombinacji nawozowej.

• Pędy z kombinacji intensywnie nawo żonej miały przeciętnie
niższą wartość ciepła spalania.

Wnioski

• Wartość opałowa biomasy wierzbowej najsilniej zależała od
wilgotno ści pędów w dniu pobierania prób.

• Naturalne suszenie p ędów wierzby na polu w okresie wiosny i
lata radykalnie zmniejszało zawartość w nich wody.

• Zawarto ść gazów w spalinach z biomasy wierzbowej zależała od
temperatury spalania , wieku pędów, współdziałania temperatur
spalania z wiekiem pędów, terminem poboru prób, nawożenia i
klonów.

• Relacje pomi ędzy badanymi czynnikami a zawartością w
spalinach badanych gazów (CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2 i Cl2) były
różne.



Nierozwi ązane problemy przy 
uprawie wierzby

1. Handel materiałem rozmnożeniowym wierzby nie jest 
uregulowany prawnie i nie podlega ustawie o nasiennictwie.

2. Brak urzędowego rejestru odmian wierzby.

3. Brak oceny wartości gospodarczej (WGO) genotypów wierzby.wartości gospodarczej ( ) genotypów wierzby.

4. Nie prowadzi się doświadczeń z wierzbą w ramach regionalnego 
doświadczalnictwa odmianowego na wzór PDO.

5. Brak rozeznania produkcyjno ści genotypów wierzby w 
różnych warunkach glebowo-klimatycznych Polski.

6. Brak kontroli jakości i zdrowotności sadzonek (zrezów) 
oferowanych przez dostawców.

7. Brak sponsorów doświadczalnictwa polowego z wierzbą.

Dziękuję 

za życzliwą uwagęza życzliwą uwagę
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Możliwości rozwoju energetyki 
rozproszonej w oparciu 

o odnawialne źródło energii o odnawialne źródło energii 
w technologii ORC

dr Patrycjusz Zarębski

• Dlaczego energetyka rozproszona ER?
• Dlaczego ER z wykorzystaniem OZE?
• Agroenergetyka jako ważny aspekt 

gospodarczy
• Znaczenie systemów ORC w rozwoju 

energetyki rozproszonej?
• Jakie są możliwości rozwoju energetyki 

rozproszonej w regionie?
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Według Grupy Roboczej 37-23 CIGRE (WG 37-
23) generacja rozproszona oznacza źródła 
o mocach nie przekraczających 50 – 100 MW, o mocach nie przekraczających 50 – 100 MW, 
których rozwój nie jest planowany centralnie, nie 
podlegające też obecnie centralnemu 
dysponowaniu mocą, przyłączone najczęściej do 
sieci rozdzielczej.



EPRI (Electric Power Research Institute) z USA 
górną granicę mocy jednostek zaliczanych do 
generacji rozproszonej ustaliło na poziomie 50 MW
W:W:
Nowej Zelandii jest to 5 MW
Wielkiej Brytanii – 100 MW
Szwecji – 1,5 MW, ale farmę wiatrową z 100 jednostkami 

po 1,5 MW nadal uważa się za obiekt realizujący 
wytwarzanie rozproszone

Energetyka rozproszona

a) małe (o mocy znamionowej do 50 – 150 MW) jednostki 
lub obiekty wytwórcze, przyłączane bezpośrednio do 
sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci 
elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniem 
kontrolno-rozliczeniowym)

b) często produkujące energię elektryczną z energii 
odnawialnych lub niekonwencjonalnych

c) równie często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

Źródło: PIOTR BICZEL, JÓZEF PASKA, Hybrydowa elektrownia słoneczna z ogniwem paliwowym jako 
przykład wykorzystania w energetyce rozproszonej wielu źródeł energii pierwotnej w: 
ELEKTROENERGETYKA Nr 4/2003 (47)



Technologie wytwarzania energii stosowane 
w energetyce rozproszonej: 

• tradycyjne
• technologie wytwarzania skojarzonego energii • technologie wytwarzania skojarzonego energii 

elektrycznej i ciepła 
• technologie wykorzystujące odnawialne źródła 

energii
• ogniwa paliwowe i zasobniki energii

Według mocy zainstalowanej:
• Mikro energetyka (generacja) rozproszona (1 W – 5 kW)
• Mała energetyka (generacja) rozproszona (1 kW – 5 MW)
• Średnia energetyka (generacja) rozproszona (5 MW – 50 MW)
• Duża energetyka (generacja) rozproszona (50 MW – 150 MW)

Według zastosowanej technologii:
• Odnawialna energetyka (generacja) rozproszona
• Modułowa energetyka (generacja) rozproszona
• Skojarzona energetyka (generacja) rozproszona
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Production of Renewable Energy by Type in 
Denmark in 2009
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Odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące 
w procesie przetwarzania: 
a) energię wiatru
b) promieniowania słonecznego
c) geotermalną Prawo energetycznec) geotermalną
d) fal
e) prądów i pływów morskich
f) spadku rzek
g) energi ę pozyskiwan ą z biomasy
h) biogazu wysypiskowego
i) biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych

Prawo energetyczne
USTAWA

z dnia 10 kwietnia 1997 r.



Biomasa — stałe lub ciekłe substancje 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
Świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 

wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Biomasa — stałe lub ciekłe substancje 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które 
ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 
leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich 
produkty, a także części pozostałych odpadów, 
które ulegają biodegradacji

Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii
pierwotnej ogółem w UE i Polsce w latach 2001 - 2008

Źródło: Energia ze  źródeł odnawialnych w 2009 r., GUS.



Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej 
ogółem w wybranych krajach UE w latach 2004 i 2008

Źródło: Energia ze  źródeł 
odnawialnych w 2009 r., 
GUS.

Udział energii z biomasy stałej, wiatru i wody w ogólnym 
pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych

Źródło: Energia ze  źródeł 
odnawialnych w 2009 r., 
GUS.



Polska w dniu 10 listopada 2009 roku przyjęła uchwałę w sprawie polityki
energetycznej Polski do 2030 roku . Znajdują się w nim m.in. cele związane
z rozwojem odnawialnych źródeł energii, które to sprowadzają się m.in. do:

a) wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co
najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnikanajmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika
w latach następnych

b) osiągnięciu w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych,
oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji

c) zwiększeniu stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie
optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie
dostępnych surowcach
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Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii – udział
procentowy

56,8%

14,6%

11,9%

10,8%

2,7%

60,6%

13,9%

11,3%

8,2%

2,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Biomasa stała

Biopaliwa transportowe

Wiatr

Biogaz

Geotermia

2020
2030

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, 10 listopada 2009r.



Jakie jest ekonomiczne i społeczne znaczenie 
energetyki rozproszonej w regionie?



Poziom
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Wzrost 
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Dochód regionu
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YR – całkowity dochód regionu
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q – krańcowa skłonność do importu
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Źródło: P. Zar ębski, Determinanty poziomu życia ludno ści wiejskiej a rozwój gospodarczy gmin województwa zachodn iopomorskiego, 2008



Zróżnicowanie rozwoju 
przedsiębiorczości w woj. 
zachodniopomorskim Gmina Mielno D, C, E, G, F

Gmina Kołobrzeg 
D, C, B, G, F

Gmina Ustronie Morskie
D, C, B, A, E

A – przetwórstwo przemysłowe 
B – budownictwo
C – handel i naprawy
D – hotele i restauracje
E - transport, gospodarka 
magazynowa i łączność
F – pośrednictwo finansowe
G – obsługa nieruchomości

Źródło: P. Zarębski, Wpływ turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich na przykładzie woj. zachodniopomorskiego, w: Rola turystyki we
współczesnej gospodarce i rozwoju regionów, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, 2009.

D, C, B, G, F

Pożądane kierunki rozwoju obszarów wiejskich

• Rozwój przedsiębiorczości i zwiększanie atrakcyjności 
inwestycyjnej obszarów wiejskich

• Rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury

• Inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny oraz wyrównywanie 
szans edukacyjnych mieszkańców wsi i małych miast

• Rozszerzenie zasięgu oddziaływania największych centrów 
rozwoju gospodarczego na obszary wiejskie poprzez zwiększenie 
ich dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich 
(zwiększenie wahadłowej mobilności przestrzennej)

• Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych



Cechy przyj ęte do budowy syntetycznego 
miernika atrakcyjno ści inwestycyjnej

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów
wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z
biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał biomasy
energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika
Koszalińska 2010.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 2008.
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Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy
w: Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.



Jak wynika z danych statystycznych 
w mieście 87,4% mieszkań posiada 
centralnie ogrzewanie, natomiast na 
wsi udział ten jest znacznie mniejszy 
i wynosi tylko 67,9 %. 

Analiza przestrzenna pokazuje, że 
najlepiej sytuacja ze względu na 
system cieplny przedstawia się wokół 
dużych miast Szczecina i Koszalina 
a także w pasie nadmorskim

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj.
zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał
biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w:
Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał
biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Źródło: P. Zarębski, Analiza zróżnicowania przestrzennego potencjału
biomasy odpadowej jako element planowania wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w woj. zachodniopomorskim, w: Ekonomiczne
uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, praca zb. pod
red. B. Klepackiego, SGGW, Warszawa, 2009, s. 102-109.

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj.
zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i
lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza,
Politechnika Koszalińska 2010.



Potencjał teoretyczny

Zakładamy 100% sprawności 
urządzeń

Zakładamy analizę techniczną 
oraz sprawność urządzeń

Potencjał techniczny

Potencjał uzasadniony ekonomicznie

Potencjał użytkowany

oraz sprawność urządzeń

Analiza opłacalności

ORC - (nazwa została przyjęta od pierwszych liter angielskich 
słów ORGANIC RANKINE CYCLE).

System ORC  Organic Rankine Cycle oparty jest na pracy 
turbogeneratora jak normalnej turbiny parowej 
przekształcającej energię cieplną w energię mechaniczną przekształcającej energię cieplną w energię mechaniczną 
i wreszcie w energię elektryczną poprzez generator 
elektryczny. 

Zamiast pary wodnej, system ORC wykorzystuje parowanie 
cieczy organicznych, które charakteryzują się masą 
cząsteczkową wyższą niż woda, co prowadzi do 
wolniejszych obrotów turbiny i niższe ciśnienie i mniejszą 
erozję elementów metalowych.



Jak działa system ORC?

1. Źródło ciepła ogrzewa olej termiczny do wysokiej temperatury, zwykle 
około 300 °C, w obiegu zamkni ętym;

2. Gorący olej termiczny przepompowany jest do modułu ORC w obiegu 
zamkniętym. Następnie podgrzany olej termiczny w odpowiednim 
układzie wymiennika ciepła (podgrzewacz i parownik) powoduje układzie wymiennika ciepła (podgrzewacz i parownik) powoduje 
w systemie ORC wyparowanie organicznej cieczy roboczej;

3.  Para organiczna wprawiając w ruch turbinę produkuje energię 
mechaniczną, dalej przetwarzaną na energię elektryczną przez 
generator;

4.  Para jest następnie schładzana płynem w obiegu zamkniętym i skrapla 
się. Wody ogrzewa się do temperatury około 80 - 90 °C i dalej jest 
wykorzystywana do różnych celów gospodarczych lub komunalnych;

5.  Skroplony płyn organiczny jest wpompowany z powrotem do 
regeneratora w zamkniętym  obwodzie i cykl uruchomiany jest ponownie.

Zalety systemu
a) bardzo łatwy w eksploatacji i obsłudze
b) mały hałas
c) w pełni zautomatyzowany układ pracujący z minimalną ingerencją operatora 

i bardzo niskimi kosztami eksploatacji
d) brak problemów związanych z korozją (z powodu używania nie powodujących 

korozji organicznych czynników)korozji organicznych czynników)
e) konstrukcja modułowa
f) bardzo wysoka sprawność turbiny oraz całego układu
g) brak kotła parowego i związanymi z tym problemami
h) stosunkowo niskie ciśnienia panujące w układzie
i) niskie mechaniczne obciążenie turbiny z powodu stosunkowo niskich obrotów 

turbiny
j) niskie obroty pozwalają na bezpośrednie sprzężenie turbiny z generatorem bez 

używania przekładni mechanicznej
k) długi czas „życia układu”



MODUŁOWOŚĆ
Moduły ORC aż do 500KW są dostarczane jako prawie gotowe do 
działania w postaci modułów. Wszystkie główne urządzenia 
i wyposażenie jak na przykład: wymiennik ciepła, pompy , turbina, 
generator, orurowanie, przewody, i inne pomocnicze wyposażenie 
są wstępnie zainstalowane co pozwala efektywnie i tanio 
przetransportować cały układ, a następnie podłączyć do sieci.

Źródło: GMK - Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen mbH, http://www.gmk.info



Źródło: GMK - Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen mbH, http://www.gmk.info



Źródła ciepła dla bloku ORC

Przykład zastosowania odnawialnego źródła 
energii w technologii ORC 

w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA



Czynnik grzewczy z kotła, jakim jest olej termalny, 
zasilający turbogenerator ORC o mocy cieplnej 7,3 MW 

i mocy elektrycznej 1,5 MW , produkcji włoskiej firmy 
Turboden

Sprawność przemiany wynosi 79%, 
a zużycie paliwa - 124 kg/GJ

Parametry emisji: 
NOx < 400 mg/m3, 
SO2 < 400 mg/ m3, 
CO < 170 mg/m3, 
pył < 100 mg/m3

Własności eksploatacyjne:
a) roczna produkcja ciepła - 190 000 GJ
b) roczna produkcja energii elektrycznej - 10 800 MWh
c) roczne zużycie biopaliwa - 30 800 t/rok (wartość opałowa 10,2 c) roczne zużycie biopaliwa - 30 800 t/rok (wartość opałowa 10,2 

MJ/kg)
d) rodzaj paliwa: zrębki i kora z procesu produkcji sklejki, zrębki 

z lasu, zrębki wierzby energetycznej, trociny



Budżet projektu zamknął się na poziomie 
5,5 mln euro

Obliczona efektywność ekonomiczna Obliczona efektywność ekonomiczna 
projektu wykazuje, że zdyskontowany 

okres zwrotu wynosi 11 lat

Opłacalność projektu zależy przede wszystkim od 
średniej, rocznej liczby godzin pracy oraz od ceny paliwa

Atrakcyjność projektu wzrasta w przypadku, gdy istnieje 
zapotrzebowanie na ciepło poza okresem grzewczym lub zapotrzebowanie na ciepło poza okresem grzewczym lub 
w przypadku możliwości pozyskania taniego biopaliwa, np. 
jako produktu ubocznego powstającego w procesie 
produkcji

W przypadku, gdy wspomniane warunki nie występują, 
opłacalność projektu należy i można zapewnić poprzez 
pozyskanie finansowania z udziałem dotacji



Źródło: P. Zarębski, Zabezpieczenie potrzeb energetycznych w systemie lokalnych dostaw biomasy do kotła 2 MW (ORC) 



Najczęściej dostarczane zrębki mają wilgotność na poziomie 45% co znacznie 
obniża ich wartość opałową do 10 MJ/kg. W celu wyznaczenia zapotrzebowania 
masy paliwa do uzyskania 2MW należy dodatkowo uwzględnić sprawność 
urządzenia co powoduje stratę energii

Wierzba energetyczna
Plony 15t/ha (45%)

Wartość opałowa 10GJ/t
Sprawność urządzenia 80%

Przy ciągłej 
pracy 

ORC 
2MW

(7,2GJ)

pracy 
urządzenia 

zapotrzebowan
ie 

energetyczne 
wynosi

62208 GJ*a-1

Zapotrzebowa
nie na 

wierzbę 
energetyczną

74650 t 
499 ha 

499 
ha

499 ha

499 
ha



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i
lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Wpływ odległo ści na efektywno ść ekonomiczn ą 
dostaw biomasy

Na wielkość kosztów w przewozach towarowych wpływają 
takie czynniki jak: 

• odległość przewozu 
• urządzenia do załadunku i wyładunku
• podatność przewozowa ładunku 
• rodzaj gałęzi i środka transportu 
• stopień wykorzystania środka transportu 
• wielkość pracy przewozowej i wielkość przedsiębiorstwa 

przewozowego



Dostawy biomasy prowadzi się głównie za pomocą 
transportu samochodowego. Transportowana biomasa 
może mieć postać: 
• prasowaną (kostki i bale słomy), 
• sypką (trociny, zrębki, wióry, otręby, łuski, ziarno, 

granulaty luzem), granulaty luzem), 
• litą (deski, zrzyny tartaczne pręty wierzby), 
• pakowaną – przewóz na europaletach po 750, 800, 

880, 960, 1000 kg (pelety, brykiety).

Przewozy materiałów o małej g ęstości nasypowej , takich jak biomasa, 
mogą być prowadzone w naczepach o dużych gabarytach, a względnie 

małej ładowności

Tabela 3. Rodzaj transportu ze względu na rodzaj biomasy

Typ biomasy Typ transportu

Słoma i siano
Pzyczepy wielkogabarytowe (do 90 mp) baloty i sprasowane
kostki słomy lub siana (pozwala to uzyskać ładowność około 10 t)

Drewno lite, zrzyny tartaczne,
tarcicę, pręty wierzby,
ślazowca i miskanta

Samochody z dźwigiem wyładowczym, pojemność ładunku
wynosi około 48 mp

Biomasa w postaci sypkiej
(trociny z lasów i tartaków)

Kontenerowce, które mieszczą dwa kontenery o łącznej
pojemności 72 mp

Ziarno, zrębki, a także
granulaty drzewne

Samochody dwuosiowe samowyładowcze otwarte (wywrotki) o
pojemności ładunku 12 mp i maksymalnej ładowności 8–10 t

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Rodzaj transportu ze względu na rodzaj biomasy
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Źródło: P. Zarębski, Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną dostaw biomasy



Źródło: P. Zarębski, Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną dostaw biomasy

Dlaczego energetyka rozproszona ?

1. Są to rozwiązania konkurencyjne na rynku. Głównie nowe generacje 
źródeł wytwórczych średniej i małej mocy. Charakteryzują się 
względnie krótkim czasem budowy, mniejszym ryzykiem 
inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym (wysoka sprawność, mniejsze 
koszty przy pracy w skojarzeniu)koszty przy pracy w skojarzeniu)

2. Polityka rozwoju zrównoważonego zwiększyła zainteresowanie OZE 
i lokalnymi zasobami energetycznymi. Szereg dyrektyw Unii 
Europejskiej oraz programów  stymulujących rozwój inwestycji 
w oparciu o ER i OZE

3. Procesy demonopolizacji i prywatyzacji w sektorze energetyki 
spowodowały zainteresowanie inwestorów budową źródeł o średniej 
i małej mocy, zlokalizowanych blisko odbiorców, co pozwala uniknąć 
części kosztów przesyłu i dystrybucji (dotyczy także ciepła)



Dziękuję za uwagę

� dr Patrycjusz Zarębski� dr Patrycjusz Zarębski
Politechnika Koszalińska
Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej

� Email: patrycjusz.zarebski@tu.koszalin.pl
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Biomasa – biopaliwo stałe i ciekłe
stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz
leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także
części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (Dz. U.
2008 nr 156 poz. 969)

WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie

W zależności od kierunku pochodzenia wyróżniamy:
• biomasę pochodzenia leśnego;
• biomasę pochodzenia rolnego; 
• odpady organiczne.

Lesisto ść Polski – 29% 
Do energetycznego wykorzystania – drewno odpadowe z lasów

Biomasa leśnaBiomasa leśnaBiomasa leśnaBiomasa leśnaBiomasa leśnaBiomasa leśnaBiomasa leśnaBiomasa leśna



Struktura własno ści lasów 

Ocena dost ępnych zasobów drewna opałowego z lasów

Powierzchnia lasów państwowych – ok. 7 mln ha;

Przyrost roczny w Polsce w ostatnich latach – 7,5m3/rok;

Przyjęto średnią gęstość właściwą drewna na poziomie 0,65t/m3.Przyjęto średnią gęstość właściwą drewna na poziomie 0,65t/m3.



Zasoby drewna z lasów do energetycznego wykorzystan ia

Województwo Powierzchnia [ha] Drewno odpadowe [m3] Drewno odpadowe [t]

Dolnośląskie 549110 566270 368075

Kuj-pomorskie 366665 378123 245780

Lubelskie 322945 333037 216474

Lubuskie 665597 686397 446158

Łódzkie 245851 253534 164797

Małopolskie 198725 204935 133208

Mazowieckie 416155 429160 278954Mazowieckie 416155 429160 278954

Opolskie 231250 238477 155010

Podkarpackie 485590 500765 325497

Podlaskie 379291 391144 254243

Pomorskie 570754 588590 382584

Śląskie 301892 311326 202362

Świętokrzyskie 223750 230742 149982

Warm.-mazurskie 678829 700042 455028

Wielkopolskie 660385 681022 442664

Zach.-pomorskie 763088 786935 511507

Polska 7059877 7280498 4732324

Biomasa pochodzenia rolnego:

odpady i pozostałości z produkcji rolnej i przemysłu
przetwarzającego jej produkty;

biomasa z celowych upraw energetycznych;

pozostałych odpadów ulegających biodegradacji z wyłączeniem

Biomasa rolnaBiomasa rolnaBiomasa rolnaBiomasa rolnaBiomasa rolnaBiomasa rolnaBiomasa rolnaBiomasa rolna

pozostałych odpadów ulegających biodegradacji z wyłączeniem
odpadów i pozostałości z produkcji leśnej oraz przemysłu
przetwarzającego jej produkty.



Aktualnie realizowane projekty dotycz ące zagadnie ń 
energetycznego wykorzystania biomasy:

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej
do energetycznego wykorzystania;

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy;

Biomasa rolna Biomasa rolna Biomasa rolna Biomasa rolna Biomasa rolna Biomasa rolna Biomasa rolna Biomasa rolna –––––––– projektyprojektyprojektyprojektyprojektyprojektyprojektyprojekty

BIOCLUS – Rozwój badań i środowiska innowacyjnego w pięciu
regionach europejskich na polu zrównoważonego użycia zasobów
biomasy.

Słoma

Po zagospodarowaniu niezbędnych ilości w rolnictwie (produkcja
zwierzęca lub inna produkcja rolnicza) nadwyżki słomy mogą zostać
wykorzystane energetycznie;

Na cele energetyczne może być wykorzystana słoma wszystkich
gatunków roślin zbożowych oraz rzepaku i gryki (najbardziej
przydatna słoma żytnia, pszenna, rzepakowa oraz gryczana);

Słoma z upraw owsa z uwagi na niską temperaturę topnienia popiołu

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Słoma z upraw owsa z uwagi na niską temperaturę topnienia popiołu
nie jest zalecana do energetycznego wykorzystania;

Słoma jest materiałem niejednorodnym co utrudnia jej wykorzystanie
na cele energetyczne;
Zawiera pierwiastki alkaliczne i chlor – powodują korozje i zażużlanie
elementów kotła;



Słoma

Popiół ze słomy może być wykorzystany jako nawóz mineralny bez
żadnych dodatkowych przygotowań. Z 1 tony biomasy uzyskuje się
zwykle od 30 do 40kg popiołu;

Biomasa ze słomy ma 5-krotnie niższą zawartość siarki i 4-krotnie

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

niższą popielność w porównaniu do węgla.

Słoma

Wartość energetyczna słomy zależna jest głównie od jej wilgotności;

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania



Słoma

Przeciętna wilgotność słomy różnych gatunków roślin

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Parametry charakteryzuj ące biomas ę do energetycznego 
wykorzystania

zawartość wilgoci;
wartość opałowa;
zawartość popiołu;

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

wielkość/wymiary cząstek;
gęstość nasypowa;
postać paliwa.



Właściwo ści biomasy w zale żności od warunków uprawy

Średnia wartość opałowa badanej słomy wynosiła ok. 17MJ/kg,
a ciepło spalania 18,3MJ/kg. Odchylenie standardowe dla obu
wartości było w granicach 0,4 MJ/kg.

Analiza wariancji wykazała, iż na ciepło spalania słomy istotny
statystycznie wpływ ma gatunek uprawianej rośliny oraz klasa
bonitacyjna gleby, z której pochodzi biomasa.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

bonitacyjna gleby, z której pochodzi biomasa.

Zróżnicowanie wartości opałowej i ciepła spalania dotyczyło jedynie
słomy uprawianej na glebie klasy V. Słoma z tej klasy gleby
charakteryzowała się lepszymi właściwościami energetycznymi od
pozostałych próbek.

Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu stosowania środków
ochrony roślin na wartość opałową słomy.

Właściwo ści biomasy w zale żności od warunków uprawy

Największą wartością opałową i ciepłem spalania charakteryzowała
się słoma pszeniczna, średnie wartości wynosiły, odpowiednio 17,2
i 18,54MJ/kg.

Najmniejszą wartość opałową i ciepło spalania posiadała słoma
rzepakowa – odpowiednio 16,33 i 17,73MJ/kg.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Stwierdzono, że:
Wartość opałowa i ciepło spalania słomy zależą od gatunku rośliny.

Wartość opałowa i ciepło spalania słomy rzepakowej są niższe niż
materiału z pozostałych roślin zbożowych.

Wpływ rodzaju gleby na wartość energetyczną słomy jest
niejednoznaczny i wymaga dalszych badań.



Zużycie paliwa w procesie produkcji biomasy ze słomy

Badano zużycie paliw ciekłych w poszczególnych operacjach
technologicznych przy uprawie tradycyjnych roślin zbożowych –
pszenica, żyto, pszenżyto.

Zużycie ON odniesiono do 1 tony całych roślin i 1 t ziarna.

Badania zużycia paliwa wykonano w:

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Badania zużycia paliwa wykonano w:
• sześciu gospodarstwach przy uprawie żyta;
• pięciu gospodarstwach przy uprawie pszenżyta;
• dziewiętnastu gospodarstwach przy uprawie pszenicy.

Słoma
Zużycie paliwa w poszczególnych etapach produkcji biomasy
(pszenica)

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania



Słoma
Średnie zużycie paliwa w zabiegach agrotechnicznych przy uprawie
żyta

41%
zbiór
25%

transport
10%

uprawa

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

nawożenie
15%

ochrona chemiczna

9%

Słoma
Średnie zużycie paliwa w zabiegach agrotechnicznych przy uprawie
pszenżyta

uprawa
37%

zbiór

transport
6%

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

nawożenie
12%

ochrona 
chemiczna

9%

zbiór
36%



Produkcja słomy – zu życie paliwa

Największe zużycie paliwa występuje przy uprawie pszenicy.

Średnie zużycie paliwa jest następujące:
• przy uprawie żyta wynosi 56,6 l/ha,
• przy uprawie pszenżyta 77,7 l/ha,
• przy uprawie pszenicy 88,1 l/ha.

Uwzględniając uprawę roślin tylko na ziarno zużycie paliwa wynosi:

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

• żyto – 17,4 l/t;
• pszenżyto – 18,3 l/t;
• pszenica – 18,7 l/t.

Uwzględniając trzy zboża jako jednorodną próbę zużycie paliwa na
poszczególne zabiegi jest następujące:

• uprawa gleby – 37% do 42,8%;
• nawożenie – 12,8% do 15%;
• ochrona chemiczna – 9% do 10,8%;
• zbiór – 23,8% do 36%;
• transport bliski – 6% do 10%.

Przechowywanie słomy – zmiana wła ściwo ści u żytkowych

System przechowywania ma duży wpływ na jakość biomasy.

Narażenie zbelowanej biomasy na warunki atmosferyczne (deszcz,
śnieg) może mieć znaczący wpływ na obniżenie wartości
energetycznej przechowywanego materiału (głównie ze względu na
ubytek masy i wilgotność).

W niekorzystnych warunkach magazynowych może dochodzić do

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

W niekorzystnych warunkach magazynowych może dochodzić do
gnicia słomy i/lub jej samozagrzewania (czyli korozji biologicznej).

Badano zmiany jakości słomy w zależności od długości czasu jej
przechowywania. Bele słomy żytniej i pszennej umieszczono na
niezadaszonym placu a bele słomy rzepakowej w magazynie
zadaszonym.

Dane dotyczące zmian wilgotności i wagi bel dotyczą słomy
składowanej na odkrytym placu składowym.



Przechowywanie słomy – zmiana wła ściwo ści u żytkowych

Przechowywanych jest łącznie 35 bel słomy trzech gatunków roślin.

W celu określenia masy i wilgotności słomy w przechowywanych
belach wykorzystywane są następujące urządzenia:

• Waga WPT/4P2 o zakresie ważenia do 1000kg (zakupiona w ramach środków 
finansowych projektu);

• Tester wilgotności do siana i słomy sprasowanej firmy Dramiński (zakres pomiarowy 
10÷80 [%] i 1÷100 [oC]) – sprzęt PEC Lubań

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

10÷80 [%] i 1÷100 [oC]) – sprzęt PEC Lubań
• Wagosuszarka MAC 50

Wilgotność biomasy mierzona jest w 5 punktach każdej beli.
1                                           2

3

4                                           5

Przechowywanie słomy – zmiana wła ściwo ści u żytkowych

Gatunek Parametry chemiczne Parametry fizyczne

H [%] C [%] N [%] S [%] Wilgotno ść całkowita [%] Warto ść opałowa [kJ/kg]

III kw 2009

Pszenica 6,3 46,97 0,61 0,14 6,24 16 437

Żyto 6,19 46,57 0,58 0,14 5,7 16 006

Rzepak 6,1 45,65 0,96 0,32 6,78 16 168

IV kw 2009

Pszenica 6,02 45,44 0,88 0,21 7,04 16 237

Żyto 5,94 45,43 1,2 0,18 12,5 14 814

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Żyto 5,94 45,43 1,2 0,18 12,5 14 814

Rzepak 6,11 45,12 0,74 0,23 7,27 15 652

I kw 2010

Pszenica 5,82 45,25 0,96 0,17 38,8 9 517

Żyto 5,97 45,92 1,14 0,18 50,8 7 440

Rzepak 6,08 44,78 0,88 0,27 7,9 15 343

II kw 2010

Pszenica 6,5 45,9 0,7 0,2 43,6 8 457

Żyto 6,1 46,8 0,95 0,17 39,6 9 580

Rzepak 6,15 46,4 0,72 0,18 8,4 15 377



Przechowywanie słomy – zmiana wła ściwo ści u żytkowych

Gatunek Formy ogólne [% w psm]

P2O5 P K2O K MgO Mg CaO Ca Na2O Na

III kw 2009

Pszenica 0,16 0,07 0,36 0,30 0,09 0,05 0,44 0,31 0,004 0,003

Żyto 0,20 0,09 0,56 0,46 0,07 0,04 0,46 0,33 0,004 0,003

Rzepak 0,30 0,13 0,86 0,71 0,22 0,13 1,38 0,98 0,019 0,014

IV kw 2009

Pszenica 0,16 0,07 0,48 0,40 0,13 0,08 0,52 0,37 0,006 0,004

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Żyto 0,28 0,12 1,48 1,23 0,11 0,07 0,58 0,41 0,010 0,007

Rzepak 0,20 0,09 1,10 0,91 0,15 0,09 1,19 0,85 0,006 0,004

I kw 2010

Pszenica 0,16 0,07 0,92 0,76 0,21 0,13 0,66 0,47 0,006 0,004

Żyto 0,30 0,13 1,20 1,00 0,11 0,07 0,56 0,40 0,004 0,003

Rzepak 0,24 0,10 0,96 0,80 0,21 0,13 1,30 0,93 0,011 0,008

II kw 2010

Pszenica 0,12 0,05 0,28 0,23 0,13 0,08 0,58 0,41 0,002 0,001

Żyto 0,28 0,12 1,04 0,86 0,08 0,05 0,47 0,34 0,002 0,001

Rzepak 0,20 0,09 0,62 0,52 0,13 0,08 0,99 0,71 0,002 0,001

Przechowywanie słomy – zmiana wła ściwo ści u żytkowych

Gatunek Zawartość chloru

[% suchej masy] [% świeżej masy]

III kw 2009

Pszenica 0,057 0,053

Żyto 0,071 0,065

Rzepak 0,124 0,115

IV kw 2009

Pszenica 0,155 0,076

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Pszenica 0,155 0,076

Żyto 0,098 0,071

Rzepak 0,046 0,042

I kw 2010

Pszenica 0,063 0,023

Żyto 0,146 0,072

Rzepak 0,167 0,153

II kw 2010

Pszenica 0,063 0,060

Żyto 0,142 0,143

Rzepak 0,103 0,099



Właściwo ści biomasy ze słomy

zawartość popiołu – (przy wilgotności 14%)
• słoma pszenna 4%;
• żytnia 4,2%;
• rzepakowa 3,8%.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Zużycie energii jest tym mniejsze (a wydajność większa) im większa
jest średnica oczek sita zastosowana w rozdrabniaczu.

Wpływ na proces rozdrabniania ma również wcześniejsze
przygotowanie materiału. Poddanie rozdrabnianiu wcześniejszemu
powoduje mniejsze zużycie energii w drugim stopniu rozdrabniania.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

Rozdrabnianie – B ąk
Rozdrabniana słoma pochodziła z bel pszenżyta.

Przygotowanie słomy do rozdrabniania obejmowało:
• rozwinięcie w odwijaczu, 
• rozluźnienie i rozdrabnianie wstępnym za pomocą: wozu paszowego, rozrzutnika 

obornika i przyczepy samozbierającej.



Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Stopień rozdrobnienia słomy w różnych urządzeniach
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Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania
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Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Przygotowana wstępnie słoma została rozdrobniona na
rozdrabniaczu Bąk zaopatrzonym w trzy rodzaje ekranów o oczkach
okrągłych o średnicach: 12, 16 i 22mm.

Parametrem zmiennym w trakcie badań były ekrany z różnej
wielkości oczkami oraz sposób przygotowania słomy.

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania



Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Nr pomiaru Zu życie energii, kWh/t Wydajność, kg/h Rodzaj przygotowania wstępnego Średnica oczek ekranu, mm

1 57,51 28,67 SN 12

2 41,35 37,41 SN 16

3 42,54 37,73 SN 22

4 33,29 50,34 WP1B 12

5 31,78 51,41 WP1B 16

6 31,71 52,44 WP1B 22

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

7 32,68 50,12 WP2B 12

8 30,07 54,34 WP2B 16

9 26,51 61,97 WP2B 22

10 40,44 40,63 RBPion 12

11 38,31 42,89 RBPion 16

12 41,87 39,24 RBPion 22

13 44,04 37,96 RBPoz 12

14 35,31 46,53 RBPoz 16

15 38,48 42,69 RBPoz 22

16 38,98 42,67 PS 12

17 37,94 43,83 PS 16

18 29,83 55,75 PS 22

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Slajd 31

A5 SN – słoma nierozdrobniona wstępnie, z odwijacza, 
Agnieszka; 14-09-2010

A6 WP1B – słoma rozluźniona i wstępnie rozdrobniona przy pomocy wozu paszowego, w którym znajdowała się 1 bela, 
Agnieszka; 14-09-2010

A7 WP2B - słoma rozluźniona i wstępnie rozdrobniona przy pomocy wozu paszowego, w którym znajdowały się 2 bele, 
Agnieszka; 14-09-2010

A8 RBPion - słoma rozluźniona i wstępnie rozdrobniona przy pomocy rozrzutnika w pozycji stojącej, 
Agnieszka; 14-09-2010

A9 RBPoz - słoma rozluźniona i wstępnie rozdrobniona przy pomocy rozrzutnika w pozycji leżącej, 
Agnieszka; 14-09-2010

A10 PS - słoma rozluźniona przy pomocy rozrzutnika a następnie pocięta przy pomocy aparatu rozdrabniającego przyczepy samozbierajacej.
Agnieszka; 14-09-2010



Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

W zależności od wstępnego przygotowania słomy i wielkości oczek
ekranu zainstalowanego w rozdrabniaczu Bąk w trakcie badań
wydajność jego wahała się od 28,5kg/h do 62kg/h.

Średnia wydajność rozdrabniania słomy wynosiła 45,4kg/h, przy
średnim zużyciu energii na poziomie 37,4kWh/t.

Z analizy wynika, że wielkość oczka w sicie ekranu rozdrabniacza
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Z analizy wynika, że wielkość oczka w sicie ekranu rozdrabniacza
ma istotny statystycznie wpływ na zużycie energii i wydajność
rozdrabniacza, na poziomie ufności 95%.

W przypadku drugiego czynnika, czyli wstępnego przygotowania
słomy różnice te nie są już tak bardzo wyraźne.

Zużycie energii w procesie rozdrabniania było najmniejsze przy
przygotowaniu biomasy w wozie paszowym (niezależnie czy ten
proces odbywał się przy użyciu jednej czy dwóch bel).

Przygotowanie słomy – rozdrabnianie

Średnia wydajność rozdrabniania w rozdrabniaczu Alchemik była
zdecydowanie wyższa niż w rozdrabniaczu Bąk i wynosiła
775,23kg/h przy średnim zużyciu energii na poziomie 26,98kWh/t.

Najniższe zużycie energii było na poziomie 22,4kWh/t, a najwyższe
wyniosło 33,6kWh/t.

Na zużycie energii i wydajność w rozdrabniaczach firmy ASKET
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Na zużycie energii i wydajność w rozdrabniaczach firmy ASKET
wpływ ma wielkość oczek sita rozdrabniacza. Zużycie energii jest
większe przy mniejszych oczkach sita. Dla beli okrągłej zużycie
energii przy sicie 15mm wynosi od 28,1 do 30,9kWh/t. Natomiast dla
sita o wielkości oczek 30 mm waha się od 17,7 do 19,8kWh/t.



PEC w Lubaniu – przykład wykorzystania słomy

Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej 

do energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystaniado energetycznego wykorzystania

PEC w Lubaniu – przykład wykorzystania słomy
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Właściwo ści biomasy wierzby energetycznej

zawartość wilgoci – pędy ścięte po zakończeniu wegetacji roślin
mają wilgotność powyżej 50%.
Z badań wynika, że górne części pędów miały wilgotność średnio
52,73% natomiast dolne części pędów miały średnią wilgotność
56,35%.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

56,35%.

wartość opałowa – 7–8MJ/kg świeżej masy (17–19MJ/kg s.m.);
zawartość popiołu – ok. 2–3%;
gęstość nasypowa – ok. 200 – 270kg/m3.

Właściwo ści biomasy Miskantusa

zawartość wilgoci – przy zbiorze zimowym wilgotność powyżej 50%
natomiast przy zbiorze opóźnionym – tuż przed rozpoczęciem
wegetacji ok. 20%

wartość opałowa – 14–17MJ/kg s.m.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

zawartość popiołu – przy zbiorze zimowym ok. 3%, przy zbiorze
wiosennym 1%
gęstość nasypowa – ok. 85 – 120kg/m3.



Właściwo ści biomasy Ślazowca pensylwa ńskiego

zawartość wilgoci – stosunkowo niska 20 do 25%, w przypadku
zbioru późnego
wartość opałowa – ok. 15–17MJ/kg s.m.
zawartość popiołu – ok. 3%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

gęstość nasypowa – ok. 85 – 105kg/m3.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Wierzba                 
krzewiasta

Miskantus           Ślazowiec            
pensylwa ński
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Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Wierzba 70,9 ha - Struktura nakładów pracy ludzi, %

10,3

7,2
6,0 1,8 0,9 Likwid.plantacji – 74,6%

Transport – 15,0%

Inne zabiegi – 12,3%

Sadzenie – 10,3%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

128 rbh/ha

15,0

12,3
74,6

Sadzenie – 10,3%

Nawożenie – 7,2%

Zbiór – 6,0%

Uprawa gleby – 1,8%

Ochr.ro ślin/piel ęgn. –
0,9%



Struktura nakładów pracy ci ągników i maszyn samobie żnych 
kWh/ha, %

8,9

4,6
4,6 1,2

32,8

Zbiór – 32,8%

Transport – 23,5%

Inne zabiegi – 14,1%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

5097 kWh/ha
14,1

10,1

23,5

32,8 Nawożenie – 10,1%

Likwidacja plantacji – 8,9%

Uprawa gleby – 4,6%

Sadzenie – 4,6%

Ochr.ro ślin/piel ęgn.– 1,2%

Koszty produkcji biomasy – wierzba (plantacja 71ha)

19,4%

1,6%

2,9%
21,5%

Zbiór   - 21,5%

Nawo żenie  - 18,5%

Sadzenie    - 11,0%

Transport    - 5,9%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

11,0%10,2%

1,6%

18,5%

7,7%

5,0%

2,2%

Transport    - 5,9%

Likwid.plantacji - 7,7%

Inne zabiegi  - 5,0%

Ochrona ro ślin - 2,2%

Uprawa gleby  - 1,7%

Ogólnogospod. - 2,9%

Podatek rolny   - 19,4%



Koszty produkcji biomasy – wierzba (plantacja 71ha)

45,5%2,7%

2,9%

19,4%
Mechanizacja   - 45,5%

Nawozy            - 14,7%
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8,7%

6,1%

14,7%

45,5%2,7% Sadzonki           -  8,7%

Robocizna         -  6,1%

Środki ochr.ros. -  2,7%

Ogólnogospod.  -  2,9%

Podatek rolny    - 19,4%

Koszty produkcji biomasy – Miskantus (plantacja 20ha )

5,9%

13,0%

26,0%

1,2%

0,7%
Zbiór - 26 %

Sadzenie  - 24%

Nawo żenie  - 22,2%
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6,0%

22,2% 24,0%

1,1% Transp.bel - 6%

Uprawa gleby  - 1,1%

Likwid. plantacji - 1,2%

Ochrona ro ślin - 0,7%

Ogólnogospod. - 13%

Podatek rolny  - 5,9% 



Koszty produkcji biomasy – Miskantus (plantacja 20ha )

5,9%
13,0%

0,8%
1,8%

31,9%

Mechanizacja    - 31,9%

Sadzonki           -  23,1%

Nawozy              - 20,0%

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

23,1%

3,5%

20,0%

Nawozy              - 20,0%

Sznurek              -   3,5%

Robocizna         -   1,8%

Środki ochr.ros. -   0,8%

Ogólnogospod.  - 13,0%

Podatek rolny    -   5,9%

Formy biomasy

Kawałki drewna;
Całe pędy np. wierzby;
Zrębki;

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Zrębki;
Trociny, wióry;
Formy kompaktowe – pelety, brykiety.



Właściwo ści peletów drzewnych

zawartość wilgoci – ok. 10%;

wartość opałowa – ok. 17 MJ/kg;
zawartość popiołu – poniżej 1,5%;
gęstość nasypowa – 500 do 600 kg/m3.

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Pelety oraz brykiety są dobrym rozwiązaniem przy energetycznym
wykorzystywaniu niejednorodnego materiału (np. słoma). Pozwala to m.in.
na zachowanie ustabilizowanej wilgotności materiału (wartości opałowej).

Brykietowanie – Alchemik

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy



Biogaz – definicja

gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki
odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz
składowisk odpadów

Szacunkowy potencjał produkcyjny biogazu
Kiszonka z kukurydzy – 200m3 z 1 tony kiszonki

BiogazBiogazBiogazBiogazBiogazBiogazBiogazBiogaz

Kiszonka z kukurydzy – 200m3 z 1 tony kiszonki
Gnojowica świńska – 500m3 z 1 tony s.m.o.
Obornik świński – 400m3 z 1 tony s.m.o.
Obornik i gnojówka bydlęca – 350m3 z 1 tony s.m.o.
Pomiot kurzy – 520m3 z 1 tony s.m.o.

Źródła pozyskiwania biogazu, stosowanego jako odnawi alne
źródło energii 

fermentacja osadu czynnego w komorach fermentacyjnych
oczyszczalni ścieków,

fermentacja organicznych odpadów przemysłowychfermentacja organicznych odpadów przemysłowych
i konsumpcyjnych na składowiskach,

fermentacja gnojowicy i obornika w gospodarstwach rolnych,

fermentacja biomasy roślinnej.



Główne zalety produkcji biogazu:

możliwość użycia biomasy o wilgotności 40%,

redukcja odorów zwierzęcych,

wykorzystanie gnojowicy, zmniejszanie jej nadprodukcji,

redukcja patogenów,

wykorzystanie odchodów ptasich o dużej zawartości azotu
organicznego, który w trakcie fermentacji przechodzi w formę
nieorganiczną,

BIOCLUS – bilans biomasy

Bilans biomasy dla woj. Wielkopolskiego obejmuje zasoby biomasy
leśnej, rolnej oraz odpadowej

Uwzględnia on wykorzystanie biomasy na cele produkcji:
Energii elektrycznej i/lub cieplnej;

BIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUS

• Energii elektrycznej i/lub cieplnej;
• Biogazu rolniczego.



BIOCLUS – biomasa le śna

Lasy zajmują na obszarze woj. Wielkopolskiego 660tys. ha (GUS –
stan na 31 grudnia 2008r.), co odpowiada lesistości 25,6%
powierzchni geodezyjnej.
Posłużono się metodą opracowaną przez Europejskie Centrum
Energii Odnawialnej, przy uwzględnieniu:

• powierzchni lasów;
• przyrostu rocznego w m3/ha - w Wielkopolsce ok. 5,35 m3/ha (2005-2009);

wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze – 55% przyrostu rocznego

BIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUS

• wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze – 55% przyrostu rocznego
(Raport o stanie Lasów w 2008r.);

• wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne – 25% pozyskanego drewna na
cele gospodarcze (EC BREC)

Zał: wartość energetyczna drewna świeżego wynosi średnio 10GJ/t; sprawność urządzeń - 80%.

Województwo
Powierzchnia
Lasów [ha]

Zasoby drewna
odpadowego [m3]

Zasoby drewna
odpadowego [t]

Energia 
[GJ]

Wielkopolskie 660 385 681 022 442 664 3 541 315

Polska 7 059 877 7 280 498 4 732 324 37 858 590

BIOCLUS – biomasa rolna

Powierzchnia upraw zbożowych utrzymuje się na zbliżonym
poziomie – 1014,5tys ha w 2005 do 1034,9tys ha w 2009r., uprawy
rzepaku się zwiększają – 72tys ha w 2005 do 123,6tys ha w 2009r.

Na podstawie zebranych informacji o plonach oszacowano produkcję
słomy w Wielkopolsce w latach 2005-2009 [tys. ton]

2005 2006 2007 2008 2009

BIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUS

Pszenica
390,27 296,36 361,75 359,52 465,26

Żyto
833,09 652,00 763,26 762,05 952,22

Pszenżyto 1031,50 869,35 1082,99 1031,07 1346,76

Jęczmień 
415,03 369,54 486,19 369,67 496,27

Mieszanki zbożowe 716,49 605,20 765,25 431,61 610,44

Rzepak 
219,60 243,57 321,77 321,46 422,71

RAZEM 3605,97 3036,00 3781,21 3275,38 4293,65



BIOCLUS – biomasa rolna

Po uwzględnieniu zapotrzebowania na słomę w rolnictwie (głównie
produkcja zwierzęca) wyznaczono potencjał słomy do
energetycznego wykorzystania.

Ilość słomy jaka może być przeznaczana na cele opałowe bez
szkody dla produkcji rolniczej w woj. Wielkopolskim zmienia się

BIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUS

szkody dla produkcji rolniczej w woj. Wielkopolskim zmienia się
w czasie i ściśle zależy od plonowania roślin.

W roku ubiegłym oszacowana nadwyżka słomy wynosiła 364,67tys
ton, jednak w roku poprzednim wystąpił nieznaczny niedobór słomy
w regionie.

BIOCLUS – biogaz

Występująca w woj. Wielkopolskim biomasa może być również
wykorzystana do produkcji biogazu.

Uwzględniono odpady z uprawy ziemniaków, buraków, kukurydzę
oraz trwałe użytki zielone i odchody zwierzęce.

Stwierdzono, że:

W regionie występują niedobory paszy objętościowej zatem nie jest

BIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUS

W regionie występują niedobory paszy objętościowej zatem nie jest
możliwe planowanie produkcji biogazu z TUZ.

Największy potencjał produkcji biogazu jest związany z uprawą
kukurydzy – teoretyczny potencjał produkcji biogazu – 670mln m3

Potencjał techniczny produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych
w Wielkopolsce wynosi 220mln m3 dla trzody, 125mln m3 dla bydła
i 10mln m3 dla drobiu.



BIOCLUS – ro śliny energetyczne

W grupie roślin energetycznych w Wielkopolsce, podobnie jak
w całym kraju dominuje wierzba energetyczna, która jest uprawiana
na 1178 ha, co stanowi 98,5% powierzchni RE.

Udział trwałych plantacji pozostałych rodzajów roślin energetycznych
można ocenić jako niewielki.

Przeciętna deklarowana przez rolników powierzchnia trwałych

BIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUSBIOCLUS

Przeciętna deklarowana przez rolników powierzchnia trwałych
plantacji roślin energetycznych w Wielkopolsce wynosiła w 2007 r.
16,8ha i była dwukrotnie większa niż średnia krajowa (8,04ha).

Na podstawie powierzchni upraw i założonym plonie roślin
energetycznych na poziomie 17,5t s.m./ha określono, iż potencjał
techniczny biomasy w Wielkopolsce z RE wynosił w 2007 r. ok.
21tys. ton s.m.
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