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Mazurski jesienny krajobraz
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Zrębki drzewne

 

Na niemal 40 ha plantacji wierzby energetycznej BOT 

Elektrowni Opole rozpoczęła się pierwsza wycinka



Jerzy Dowgiałło 

 3

 

Rocznie z jednego hektara wierzby energetycznej można 
zebrać nawet 25 ton suchej masy drzewnej. Średnia cena 

za tonę wynosi 130 zł.

 

Plantacja, na której dokonuje się pierwszych zbiorów 
powstała w 2005 roku. Część pędów ze zbioru jest 

przeznaczana na sadzonki, które przekazane zostaną 
opolskim rolnikom
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Definicja Unii Europejskiej: biomasa 
oznacza podatne na rozkład biologiczny 
frakcje produktów, odpady i 
pozostałości przemysłu 
rolnego (łącznie z substancjami 
roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i 
związanych z nim gałęzi gospodarki, jak 
również podatne na rozkład biologiczny 
frakcje odpadów przemysłowych i 
miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).

 

Wg polskich przepisów: biomasa to 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. z 2004r Nr 267, poz. 2656).
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Biomasa roślinna jako paliwo
przykładowe wartości

10-2014,4-15,8Słoma 

7-12 16,5-18Pelety

5-1015-17Brykiety

20-606-16Zrębki drzewne

20-3011-22Drewno kawałkowe

ZAWARTOŚĆ 
WILGOCI

%

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA

w MJ/kg

PALIWO

 

Rejony z roślinnością o średnio szybkim wzroście



Jerzy Dowgiałło 

 6

 

Rejony tundry

 

Rejony trawiaste
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Składniki biomasy

Rośliny pochodzące z upraw energetycznych: rośliny 
drzewiaste szybkorosnące (np. wierzby, topole, 
eukaliptusy), wieloletnie byliny dwuliścienne (np. 
topinambur, ślazowiec pensylwański, rdesty), trawy 
wieloletnie (np. trzcina pospolita, miskanty) produkty 
rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa: np. słoma, 
siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki, ziarna 
zbóż, rzepak, pozostałości przerobu owoców, uboczne 
produkty zwierzęce, zwłoki zwierząt, odchody zwierzęce, 
frakcje organiczne osadów i odpadów komunalnych oraz 
komunalnych osadów ściekowych, niektóre odpady 
przemysłowe, np. z przemysłu papierniczego, 
drzewnego, 
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Wg. European Biomass Association w 2005r.

1884Sweden

1,53,7Slovak Republic

4,412,5Norway

1,19,2The Nederlands

2,141Italy

1214Ireland

4,6119France

2572Finland

716Denmark

0,62,9Czech Republic

0,63,9Belgium

12,639,5Austria

bioenergy in %bioenergy (TWh)Country

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1774/2002 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
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Ze względu na ostrą konkurencję między podmiotami 
podaż surowca na rynku w chwili obecnej jest 

ograniczona. Gdzie więc szukać ABP?

 

ILOŚCI UBOCZNYCH PRODUKTÓW 
ZWIERZĘCYCH W NIEKTÓRYCH 

KRAJACH
POLSKA         800 000 t/r

DANIA 800 000 t/r
IRLANDIA     1000 000 t/r
NIEMCY 2100 000 t/r
FRANCJA 2340 000 t/r

OGÓŁEM „STARA PIĘTNASTKA”  9 000 000 t/r
OGÓŁEM „NOWA DZIESIĄTKA”     5 000 000 t/r
Chorwacja 200 000 t/r
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Roczna produkcja mączek zwierzęcych i 
tłuszczów utylizacyjnych w Polsce

Mączki (MBMs)

180 000 t – 200 000t / r
Tłuszcze (Fats ,greases)

40 000 t – 50 000 t / r

 

WARTOŚĆ KALORYCZNA MĄCZEK I 
TŁUSZCZÓW ZWIERZECYCH 

PRODUKOWANYCH W POLSCE

Nieprzetworzone uboczne produkty     
zwierzęce - do 7 – 9 MJ/kg

Mączki      - do 21 MJ/kg

Tłuszcz      - do 38 MJ/kg
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The intermediate for fallen stock 
cat.1 and cat. 2

 

Przestrzenne rozmieszczenie zakładów 
przetwórczych ubocznych produktów 

zwierzęcych
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Installation for incineration of ABP cat. 1
with rotary oven, at the rendering plant

 

The fluidly bed installation for incineration of ABP 
cat. 1 at the rendering plant
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PARAMETRY PROCESU KOMPOSTOWANIA 
METODĄ BĘBNOWEGO FERMENTATORA 

TLENOWEGO

• Czas kompostowania ok. 
6 dni + 2 tygodnie 
stygnięcia na pryzmie

• Temperatura procesu 55-
70oC

przez co najmniej 3 dni
• Kontrolowany dostęp 

tlenu
• Kontrolowana wilgotność
• Kontrolowanie składu 

wsadu
• Ciągłość procesu

Bębnowy fermentator tlenowy

 

Część problemowa

• Obecny układ przepisów sprzyja 
przemysłowi cementowemu w 
wykorzystywaniu biomasy jako paliwa.

• Dla współspalania biomasy roślinnej i 
nieprzetworzonych zwłok zwierzęcych nie 
jest wymagane spełnienie wymogów 
emisyjnych jak dla współspalania 
odpadów zgodnie z zał. 5 (tabela 3) przy 
przekroczeniu 1% innych odpadów.



Jerzy Dowgiałło 

 14

 

Część problemowa

• Szwecja deklaruje, że w 2005 roku 
wykorzystywała 25% energii ze źródeł 
odnawialnych, głównie z pelet. Pomiędzy 
2000 a 2005 rokiem nastąpił wzrost 
wykorzystania energii odnawialnej o 5%.

 

Część problemowa

• Podstawowym problemem PC UE w 
zakresie odpadów jest nadal wzrastająca 
ich ilość, w tym składowanie jako główny 
sposób pozbywania się odpadów
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Część problemowa

Aby poradzić sobie z zagrożeniem dla 
środowiska naturalnego, dyrektywa1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów przewiduje 
przeniesienie dwóch trzecich ulegających 
biodegradacji odpadów komunalnych ze 
składowisk i nakłada na Państwa Członkowskie 
obowiązek ustanowienia i dokonywania 
regularnych przeglądów narodowych strategii w 
zakresie gospodarki odpadami przenoszonymi 
ze składowisk. 

COM(2005) 105 - Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie narodowych
strategii dotyczących redukcji ulegających biodegradacji odpadów trafiających na składowiska zgodnie
z art. 5(1) dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.

 

Część problemowa

Usprawnienie 
przepisów i KPGO
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Część problemowa
Jakie paliwa alternatywne dla cementowni?

- Osady z oczyszczalni ścieków komunalnych 
zawierające znaczne ilości frakcji organicznych

- Osady z oczyszczalni ścieków zakładów przemysłu 
spożywczego

- Odpady komunalne i opakowaniowe
- Odpady z likwidowanych składowisk komunalnych
- Odpady zwierzęce
- Biomasa roślinna kontraktowana (nasadzenia, odpady 

przemysłu drzewnego)

 


