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Biomasa mokradeł wykorzystywana w energetyce
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Fot. W. Wołkow

Fot. W. Wołkow

ü długa historia ekstensywnego użytkowania rolniczego:
koszenie i wypas bydła

üwiększość półnaturalnych mokrych łąk jest zaniedbana z
powodu ograniczonej dostępność dla maszyn i złej
jakości paszy
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Pozyskiwanie biomasy jako narzędzie zarządzania różnorodnością biologiczną

https://pl.wiktionary.org/wiki/sianokosy
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Renaturyzacja, działania ochronne i co dalej?
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Potencjał wykorzystania zależy od:
– plonu - od którego zależą pozostałe potencjały,
– jakości - decydującej o możliwościach jej technicznego wykorzystania,
– konkurencyjności w stosunku do innych surowców,
– rozmieszczenia przestrzennego - kosztów transportu (Sauter et al. 2013)

• Biomasę zebraną w trakcie zabiegów kształtowania krajobrazu i ochrony
różnorodności biologicznej można podzielić na dwie grupy: biomasę drzewną
pochodzącą z lasów i zadrzewień oraz biomasę zielną pochodzącą z trzcinowisk, 
roślinności zielnej i naturalnych użytków zielonych. 

• Biomasa może być wykorzystywana do wielu celów, np. do pokryć dachowych
(Wichmann i Köbbing, 2015), produkcji materiałów budowlanych i izolacyjnych
(Pude i in., 2005) czy wytwarzania energii (Köbbing i in. 2013  I 2014). 

• Konwersja energetycznaobejmuje spalanie bezpośrednie, produkcję peletów i
brykietów, produkcję biowęgla oraz fermentację beztlenową (Mills, 2016

• W niektórych przypadkach znaczna ilość biomasy jest pozostawiana lub
przyorywana na miejscu Pfau et. al (2019)
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Co robić z biomasą?
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Pfau, S. F., Hanssen, S.V., Straatsma, M.W.,Koopman, K.R.,Leuven, R.S.E.W., Huijbregts, M.A.J.2019. Life cycle greenhouse gas benefits or burdens of residual
biomass from landscape management. Journal of Cleaner Production, 220, Pages 698-706; uproszczone

Najczęstsze sposoby zagospodarowania



1. spalanie

Mocne strony:
– najprostsza technologia konwersji;  trzy opcje spalania: 
• "surowy” rozdrobniony materiał, 
• bele
• substrat po aglomeracji do brykietów lub peletów (Sauter et al. 2013) 

– wartość energetyczna ~16-17 MJ kg-1,
• w małych instalacjach - pelety (Vetter i Hering, 2003),
• duże instalacje – bele, sieczka; opłacalne w ciepłowniach 0,3-1,2 MW –

potencjał zmniejszania emisji GHG.
Wyzwania
– skład chemiczny: Cl, K, S, N - w konwencjonalnych systemach spalania mogą

prowadzić do żużlowania i korozji instalacji1

– emisja zaniczyszczeń często powyżej norm, zwłaszcza w instalacjach <100 kW 
bez technologii oczyszczania spalin,
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1żużlowanie i korozja wysokotemperaturowa mogą być ograniczone technologicznie



Zaczerlany;
brykiet z roślin bagiennych

dolina górnej Narwi
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2. fermentacja metanowa (FM)
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FM i produkcja biogazu wydają się być

najkorzystniejsze dla środowiska i gospodarki



Mocne strony
• możliwość magazynowania i elastycznego wykorzystania biogazu: energia elektryczna,

ciepło, metanizacja i napęd pojazdów

• zachowanie MO i biogenów do wykorzystania w rolnictwie

Wyzwania
• różnorodność substratów i zmienność BPM; generalnie, wraz z gorszą jakością substratu,

wzrasta ryzyko awarii technicznej systemu, a wydajność produkcji gazu maleje.

• termin zbioru – optymalny zbiór do późnego lata (Herrmann i in. 2014; Roj-Rojewski i in.
2019); wskazana jest wstępna obróbka substratu

• duża erozyjność1, problemy mechaniczne; konieczność wytrzymałych elementów instalacji
o małej podatność na korozję i zużycie mechaniczne;

• mała opłacalność; warunkiem ekonomicznej pracy instalacji jest wykorzystanie ciepła!
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1 powierzchniowe, mech. ścieranie materiałów, np. przez przepływające ciecze lub gazy zawierające zwykle rozdrobnione substancje stałe;

2. fermentacja metanowa c.d.



• Po lewej: FM biomasy z terenów podmokłych w zależności od plonu i uzysku
metanu.

• Wąsy pokazują zakres wartości na osiach x i y; niebieskie koła pokazują uzysk
energii z hektara: ciemnoniebieski - wartość minimalna; niebieski - wartość średnia; 
jasnoniebieski - wartość maksymalna "scenariusz optymistyczny"

• Po prawej: nakłady i uzysk energii z fermentacji metanowej biomasy
mokradłowej i kukurydzy. Bąbelki pokazują emisję kg CO2/GJ wyprodukowanej
energii



Przepływ energii (GJ ha-1) w  systemie:
Po lewej - ”mokra” fermentacja kiszonki
kukurydzy
Po prawej - „sucha” fermentacja kiszonki
trzciny
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Kilka wniosków z dotychczasowych badań i doświadczeń
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Wynoszenie biomasy z mokradła powoduje straty węgla i składników pokarmowych. W warunkach
naturalnych biomasa ulega powolnemu rozkładowi, a większość sposobów zagospodarowania
powoduje szybkie uwalnianie CO2

Kompostowanie biomasy daje dużą emisję GHG netto – chyba, że kompost zastępuje torf jako
podłoże uprawowe (Pfau i in. 2019) Zastosowanie kompostu trzcinowego jako nawozu powoduje
dużą emisję N w porównaniu z pofermentem (Hansson i Fredriksson, 2004)

Większe korzyści klimatyczne przynosi wykorzystanie energetyczne niż materiałowe (Pfau et al. 
2019). Efekt zależy od transportu i logistyki. 

Wydaje się, że najlepszym sposobem konwersji jest wytwarzanie biogazu

Energia z FM powoduje emisję znacznie mniejszą niż energetyka węglowa (710-950 gCO2eq/kWh), 
ale jest tylko nieznacznie lepsza od energetyki opartej gaz ziemny (410-650 gCO2eq/kWh; Bruckner 
et al. 2014; Czubaszek et al. 2020; wiele zależy od metody szacowania emisji)
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Ceterum censeo

“Wetlands need to be wet”


