
� lokalne oraz indywidualne systemy ciep³ownicze,
wykorzystuj¹ce uprawy energetyczne, s³omê oraz
odpady z rolnictwa i leœnictwa;

� zagospodarowanie biogazu pochodz¹cego ze sk³a-
dowisk odpadów, oczyszczalni œcieków oraz ferm
hodowlanych.

Produkcja biopaliw z biomasy. Zgodnie z za³o¿enia-
mi dyrektywy 2003/30/WE w sprawie wspierania u¿ycia w
transporcie biopaliw i innych paliw odnawialnych, nale¿y
d¹¿yæ do tego, aby w 2010 r. udzia³ biopaliw w rynku paliw
p³ynnych wynosi³ 5,75%.

Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce paliwa z biomasy:
� sta³e (brykiety, pelety, zrêbki, ziarno, baloty, odpady

roœlinne nieprzetworzone);
� gazowe (metan);
� ciek³e, w tym biokomponenty (bioetanol, estry oleju

rzepakowego).

Odnawialne Ÿród³a energii maj¹ przede wszystkim zna-
czenie lokalne. Rozwój produkcji energii z tych Ÿróde³
powinien byæ dostosowany do uwarunkowañ, jakie istniej¹
w danym regionie. Odnawialne zasoby mog¹ byæ wykorzy-
stywane do produkcji ciep³a lub ciep³a i energii elektrycz-
nej przede wszystkim w rozproszonej zabudowie.

Ogrzewanie peletami drzewnymi
— wygodna, oszczêdna i ekologiczna alternatywa dla gmin
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W ostatnich latach wzrasta znaczenie odnawialnych
Ÿróde³ energii (OZE) w œwiatowym systemie energetycz-
nym. Sk³ada siê na to kilka powodów: wyczerpywanie siê
zasobów paliw kopalnych, obserwowany efekt cieplarnia-
ny, a tak¿e nowe, efektywne technologie pozyskiwania
energii z wody, wiatru, biomasy oraz bezpoœrednio z pro-
mieniowania s³onecznego. W Polsce najwa¿niejszym odna-
wialnym Ÿród³em energii jest biomasa, czyli wed³ug
rozporz¹dzenia ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r.
sta³e lub ciek³e substancje pochodzenia roœlinnego lub

zwierzêcego, które ulegaj¹ biodegradacji, pochodz¹ce z

produktów, odpadów i pozosta³oœci z produkcji rolnej oraz

leœnej, a tak¿e przemys³u przetwarzaj¹cego ich produkty,

a tak¿e czêœci pozosta³ych odpadów, które ulegaj¹ biode-

gradacji.
W roku 2004 z biomasy wyprodukowano ok. 180 mln GJ

energii cieplnej i elektrycznej. Stanowi³o to tylko ok. 4,7%
zu¿ytej energii ogó³em, ale ponad 90% energii produkowa-
nej z OZE w naszym kraju. Równie¿ w przysz³oœci bioma-
sa bêdzie g³ównym Ÿród³em tzw. zielonej energii w Polsce,
co jest zdeterminowane warunkami geograficznymi i kli-
matycznymi. Niestety, zasoby biomasy nie s¹ tak wielkie,
jak siê powszechnie s¹dzi. Ju¿ obecnie obserwuje siê trud-
noœci z pozyskaniem biomasy do celów energetycznych,
np. jako surowca do produkcji peletów. Dlatego przyjête
przez Polskê zobowi¹zania, dotycz¹ce zwiêkszenia w naj-
bli¿szych latach procentowego udzia³u OZE w ogólnej
produkcji energii, mog¹ byæ trudne do wykonania, a na
pewno bêdzie to operacja kosztowna, jeœli zostanie prze-
prowadzona w sposób ma³o racjonalny.

Wydaje siê, ¿e obecnie mamy do czynienia z bardzo
rozrzutnym gospodarowaniem biomas¹. Za takie nale¿y
uznaæ spalanie biomasy razem z wêglem w du¿ych elektro-
ciep³owniach, które staj¹ siê regionalnymi centrami zapo-
trzebowania na biomasê z du¿ego obszaru. ¯eby zapewniæ
tym elektrociep³owniom odpowiedni¹ iloœæ paliwa, dowo-
zi siê do nich biomasê nawet z odleg³oœci ok. 200 km. Pro-
blemy logistyczne i koszty transportu powoduj¹, ¿e

w¹tpliwy staje siê zarówno walor finansowy, jak i ekolo-
giczny takiego wykorzystania biomasy do celów energe-
tycznych.

Zupe³nie inaczej nale¿y oceniæ zastêpowanie biomas¹
paliw kopalnych w ma³ych instalacjach domowych, osied-
lowych, szkolnych itp. — ogólnie na poziomie gminnym.
Efektywnoœæ wykorzystania biomasy w tym przypadku
jest wiêksza przez to, ¿e odleg³oœæ dowozu nie przekracza
50 km, nie ma k³opotów z przechowaniem zapasów paliwa
i drastycznie ogranicza siê tzw. nisk¹ emisjê. Bardzo
wygodnym i maj¹cym du¿e walory ekologiczne rodzajem
paliwa sta³ego z biomasy s¹ pelety. Biomasa w formie pele-
tów ma gêstoœæ ok. 1,15 Mg/m3, wartoœæ opa³ow¹ porów-
nywaln¹ z wêglem, nie nasi¹ka wod¹, jest komfortowym
paliwem do u¿ycia w ró¿nego rodzaju piecach prze-
mys³owych i domowych. Pelety maj¹ niewielkie rozmiary,
s¹ jednorodne pod wzglêdem kszta³tu, wilgotnoœci, kalo-
rycznoœci i dziêki temu proces ich spalania mo¿e byæ
wygodnie regulowany, jest efektywny, a spaliny zawieraj¹
bardzo ma³o zanieczyszczeñ.

W przypadku ma³ych, rozproszonych instalacji koszt
wytworzenia energii z peletów, które s¹ najdro¿sz¹ form¹
paliwa z biomasy, jest ni¿szy od energii uzyskiwanej z
gazu i oleju i porównywalny z kosztem energii z wêgla.
W porównaniu z wêglem zdecydowanie poprawia siê kom-
fort obs³ugi, czystoœæ instalacji i wspomniana ju¿ wielkoœæ
emisji zanieczyszczeñ.

„Czystoœæ” paliwa ogranicza emisjê zwi¹zków siarki i
zapylenie; w przypadku ma³ych pieców, pozbawionych
jakichkolwiek systemów oczyszczania, ten aspekt jest
szczególnie istotny, bardziej ni¿ w energetyce zawodowej,
gdzie mo¿na i nale¿y stosowaæ efektywne sposoby oczysz-
czania spalin. Dlatego wêgiel spalany w du¿ych elektro-
ciep³owniach nie jest tak z³ym i szkodliwym paliwem dla
œrodowiska, jak ten spalany w ma³ych instalacjach. St¹d
wniosek, ¿e biomasa jako OZE powinna zastêpowaæ pali-
wa kopalne g³ównie w ma³ych, lokalnych, rozproszonych
Ÿród³ach energii cieplnej i elektrycznej, a nie w wielkich,
regionalnych centrach energetycznych i celowi temu nale-
¿y podporz¹dkowaæ dzia³ania legislacyjne, organizacyjne i
finansowe.
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