
BIOMASA (2) 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

 

 

 



Biomasa to materiały organiczne pochodzenia roślinnego, 

zwierzęcego lub związane z grzybami, które mogą być 

źródłem energii poprzez spalanie, wskutek fermentacji 

beztlenowej lub reakcji chemicznych. 

 

2. GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI BIOMASY 



Z energetycznego punktu widzenia najcenniejszym składnikiem 

biomasy jest węgiel. 

Wskutek spalania biomasy lub jej produktów, uwalniany jest 

CO2, lecz węgiel ten pochodzi z natury i może zostać usunięty 

przez uprawę nowych roślin. 



Podczas spalania biomasy (drewna) uwalniana jest energia 

słoneczna, która została zakumulowana podczas jej wzrostu. 

Konwersja energii słonecznej do biomasy ma miejsce podczas 

procesu fotosyntezy. 



Produkcja biomasy drzewnej zależy od 4 czynników: 

 

Rys. 4. Czynniki produkcji biomasy 
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Bioenergia – energia wytwarzana w elektrowniach, jest 

przekształcana w ciepło i energię elektryczną.  

Rys. 5. Surowce do produkcji energii z biomasy 
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Wyróżnia się następujące rodzaje suchej biomasy: 

Rys.6. Sucha biomasa - surowce 
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Wyróżnia się następujące rodzaje mokrej biomasy: 

 

Rys. 7. Mokra biomasa - surowce 
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Ze względu na pochodzenie biomasę można podzielić na 

biomasę pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.  

W skład biomasy pochodzenia roślinnego wchodzą: 

1. Oleje. 

2. Celuloza, skrobia, cukier. 

3. Białko. 

4. Lignina. 



Biomasa składa się z: 

 

Rys. 8. Podstawowe pierwiastki chemiczne w biomasie 
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Najważniejsze właściwości paliw to:  

Rys. 9. Główne cechy biopaliw 
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W zależności od pochodzenia surowca drewno dzieli się na 

paliwo: 

1. Pochodzenia leśnego; 

2. Szybko rosnące (energetyczne) uprawy; 

3. Drewno z odzysku. 

 

RODZAJE PALIW DRZEWNYCH 



Klasyfikację paliwa drzewnego ze względu na pochodzenie 
surowców przedstawiono na rysunku 10: 

 

 

 

 

Rys. 10. Klasyfikacja paliwa drzewnego według pochodzenia surowców 
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Szybko rosnące uprawy (wierzby - rośliny energetyczne): 

Rys.11. Uprawy energetyczne 

http://www.biokuras.lt/en 

http://www.biokuras.lt/en


Klasyfikację paliwa drzewnego według stopnia przetworzenia 
przedstawiono na rysunku 12: 

                                                               
A – Tradycyjne drewno opałowe; 
B – Sprasowane odpady leśne; 
C – Wióry;  

D – Trociny; 

E – Brykiet; 

F – Pelet; 

G – Pył drzewny. 

Rys. 12. Klasyfikacja paliwa drzewnego w 

zależności od stopnia przetworzenia 

PALIWO 

DRZEWNE 

Nieprzetworzone Przetworzone 



 Paliwa drzewne, inne biopaliwa i torfy składają się z części 
palnych i niepalnych.  

 

Rys.13. Części palne i niepalne biopaliw 
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 W składzie pierwiastkowym paliwa drzewnego można wyróżnić 

następujące składniki: węgiel (C), wodór (H) i tlen (O), które 

razem stanowią około 99% suchej masy paliwa. W skład paliwa 

drzewnego wchodzi też azot (N), którego zawartość nie przekracza 

0,2%, oraz siarka (S), która stanowi około 0,05% suchej masy. 

Pod względem emisji najważniejsza jest zawartości siarki w 

paliwie. 



Ciepło spalania paliwa to ilość ciepła uwalniana z całkowicie 

spalonego 1 kg paliwa stałego. Ciepło spalania wyraża się w 

MJ/kg lub kJ/kg. 

W celu określenia energetyczności paliwa stosuje się także 

wartość opałową paliwa, która może być dolna lub górna.  

Wartość opałowa (energetyczność paliwa) 



Górna wartość opałowa jest wyznaczana z uwzględnieniem 

ciepła kondensacji powstającego w wyniku kondensacji pary 

wodnej występującej w produktach spalania paliwa. 

 



Przy określaniu dolnej wartości opałowej pomijane są 

kondensacja pary wodnej i ciepło w produktach spalania. 



Wartość opałową różnych gatunków drewna przedstawiono w 
tabeli: 
 

Tabela1 

 

 

 

Lower calorific value of most common tree species, MJ/kg[R.2] 

 

 

 

Gatunek drzewa 
Łodyga bez 

kory 
Kora 

Cała 
łodyga 

Gałęzie i 
wierzchołki 

Całe 
drzewo 

Sosna zwyczajna 19,31 19,53 19,33 20,23 19,52 

Jodła zwyczajna 19,05 18,80 19,02 19,17 19,29 

Brzoza rzeczna (Shaggy Birch) 18,68 22,75 19,19 19,94 19,30 

Brzoza 18,61 22,52 19,15 19,53 19,29 

Biała olcha 18,67 21,57 19,00 20,03 19,18 

Czarna olcha 18,89 21,48 19,31 19,37 19,31 

Osika  18,67 18,57 18,65 18,61 18,65 



 Główne cechy energetyczne biopaliw stałych : 

• Pojemność kaloryczna (wartość opałowa); 

• Wilgotność; 

• Zawartość popiołu. 

Wartość opałowa paliwa zależy głównie od pochodzenia 

biopaliwa, zawartości wilgoci w paliwie i zawartości popiołu. 



Dolna wartość opałowa drzew zależy od zawartości wilgoci w 
masie paliwa [R.2]: 
Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

Wilgot

ność 
paliwa 

(W) 

Dolna wartość opałowa paliwa MJ/kg 

Sosna Jodła Brzoza Osika 
Czarna 

Olcha 

Biała 
Olcha 

Klon Lipa 

20 15,13 14,94 14,95 14,43 14,96 14,86 14,95 14,95 

25 14,03 13,86 13,86 13,38 13,87 13,77 13,86 13,86 

30 12,93 12,77 12,78 12,32 12,78 12,69 12,78 12,78 

35 11,83 11,68 11,69 11,27 11,70 11,61 11,69 11,69 

40 10,73 10,60 10,60 10,21 10,61 10,53 10,60 10,60 

45 9,64 9,51 9,52 9,16 9,52 9,45 9,52 9,52 

50 8,54 8,42 8,43 8,10 8,43 8,37 8,43 8,43 

55 7,44 7,34 7,34 7,05 7,35 7,29 7,34 7,34 

60 6,34 6,25 6,25 5,99 6,26 6,21 6,25 6,25 



Słoma – jest drugim rodzajem zasobów biomasy stałej na 

Litwie. 

SŁOMA 

Rys. 14. Główne właściwości słomy 

WŁAŚCIWOŚCI 
SŁOMY 
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Rys.15. Słoma 

http://www.delfi.lt/verslas/energetika/ar-siaudai-taps-lietuvos-nafta.d 
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Emitowany podczas spalania słomy CO2 jest kompensowany 

ilością CO2, która jest pochłaniana przez rosnące rośliny. 

Można stwierdzić, że zastępując paliwa kopalne słomą, redukcji 

ulega emisja CO2 oraz zmniejsza się efekt cieplarniany. 



Skład pierwiastkowy suchej masy słomy oraz ciepło spalania 
słomy nieco różni się od właściwości drewna: ciepło spalania 
słomy jest nieznacznie niższe [R.2]:  

Tabela 3 

 

 

 

 

Skład  
pierwiastkowy słomy 

Zawartość pierwiastka w 
suchej masie, % 

Średnia 

C 45-47 46 

H 5,8-6,0 5,9 

O 0,4-0,6 0,5 

N 39-41 40 

S 0,01-0,13 0,08 

Cl 0,14-0,97 0,31 



Pelety produkowane ze słomy można sprasować z 

wykorzystaniem materiału wiążącego - melasy, co poprawia 

przyczepność peletu i zmniejsza zawartość popiołu.  

  



Dolna wartość opałowa suchej masy paliwa waha się od 16,7 

MJ/kg do 17,8 MJ/kg.  

Wartość opałowa peletów ze słomy jest mniejsza od wartości 

opałowej węgla, gazu i peletów drewnianych.  

 



Popiół ze spalania słomy jest naturalnym nawozem i może być 

stosowany na polach. 

Słoma jest szeroko stosowania w Polsce, Niemczech oraz w 

najbardziej rozwiniętych krajach skandynawskich w Europie. 

 



Torf – jest materiałem organicznym pochodzącym z nie w 
pełni rozłożonych roślin, pozostałości drewna i humusu.  

Torfy 

Rys. 16. Zasoby torfu na Litwie 

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/faktai-apie-kuro-

durpes/ 
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Najważniejsze parametry charakteryzujące torfy: 

Rys. 17. Najważniejsze parametry torfu 
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Główne rodzaje torfu: 

 

Rys. 18. Rodzaje torfu 
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Torf 
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Skład paliwa torfowego: 

• Zawartość popiołu (4-6%); 

• Ilość związanego węgla C w suchej masie (23-31%); 

• Ilość substancji lotnych w suchej masie (65-70%); 

 



• Wilgotność użytkowa masy 

a) torf mielony – średnio 48%; 

b) torf cegiełkowy – średnio 35%; 

c) brykiet torfowy – średnio10%. 



Paliwo torfowe mielone – torfy spalane w kotłach w dużych i 
przemysłowych obiektach, które są przystosowane do spalania 
tego typu paliwa.  

Rys. 19. Torfy mielone 

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/trupinines-kuro-durpes/ 
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Mielone torfy uzyskiwane są poprzez kruszenie górnej 

powierzchni torfowiska i pozostawienie go do wyschnięcia na 

powierzchni. 

Mielone torfy składają się z różnych rozmiarów cząstek, ale ich 

podstawowym składnikiem są cząstki w postaci proszku. 



Paliwo torfowe – jest paliwem ekologicznym, odpowiednim do 

spalania w odpowiednio przystosowanych kotłach na paliwo 

stałe.  

Jego wartość opałowa odpowiada wartości opałowej drewna.  



W składzie pierwiastkowym torfów dominuje węgiel (do 65%) 
i tlen (30%). 

Rys.20. Torf cegiełkowy 
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Torfy są suszone do 22% wilgoci, po czym pod prasami 
formowane są w półkrykiety torfowe o wymiarach 180 x 80 x 
(30-70) mm. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Rys. 21. Produkty torfowe 
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Temperatura zapłonu torfu – 225°C. 

 

 

Rys. 22. Skład pierwiastkowy torfu 
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23-36% 



Pelety torfowe wyróżniają się wysoką wartością opałową (15MJ) 

i niską ceną. 

Rys. 23. Pelety torfowe 
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