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Najczęściej oznaczane parame-
try w  zakresie biopaliw sta-
łych, w  relacjach handlowych 
i  raportowaniu, to ciepło spa-

lania i wyliczana wartość opałowa pali-
wa, zawartość wilgoci, popiołu i siarki. 
Należy podkreślić, że rynek biomasy wy-
korzystywanej do celów energetycznych 
jest stosunkowo młody, dlatego wprowa-
dzone metody kontroli jakości również 
są nowe. Niemniej wszystkie czynności 
z zakresu pobierania próbek, jak również 
przeprowadzania analiz wymagają zacho-
wania należytej staranności. Zasady nale-
żytej staranności w obszarze oceny jako-
ści paliw stałych to postępowanie zgodne 
z wdrożonymi procedurami w tym zakre-
sie. Polegają one na pobieraniu próbek 
biomasy i przygotowywaniu ich do ana-
liz przez podmiot posiadający uprawnie-
nia jednostki inspekcyjnej potwierdzone 
akredytacją Polskiego Centrum Akredyta-
cji (PCA) w zakresie inspekcji ilości i jakości 
biomasy. Ponadto to stosowanie zasady 
pobierania dodatkowej tak zwanej prób-
ki rozjemczej oraz przede wszystkim prze-
prowadzanie badań w  laboratorium ba-
dawczym posiadającym akredytację, np.: 
PCA w zakresie biomasy stałej – biopaliw 
stałych. 
Niestety, w  przypadku niektórych wyni-
ków dla dostarczonego paliwa może po-
jawić się wątpliwość, czy odzwierciedlają 
rzeczywistą jakość badanej partii paliwa. 
Oczywistym jest, że wszystkie czynności 
związane z  całym procesem oznaczania 
jakości wykonane zostały właściwie i rze-
telnie, ale zdarza się, że któraś ze stron 
(najczęściej dostawca) nie zgadza się 
z podanym wynikiem. Co w takim przy-
padku zrobić? Jak to zweryfikować? 

Obecnie dostępne są standardy w posta-
ci norm, które opisują poszczególne etapy 
działań, jak pobieranie próbek, przygoto-
wanie próbek i  wykonanie poszczegól-
nych badań. Wytyczne tych standardów 
pozwalają wykonującemu badania na 
zbudowanie odpowiednich procedur. 
Niestety, można zauważyć, że niektóre 
organizacje nierzadko zatrzymują się na 
tym etapie, ponieważ zapominają o  po-
borze próbek rozjemczych oraz proce-
dur związanych z ewentualną weryfikacją 
uzyskiwanych wyników, chociażby przez 
porównanie się z  innymi laboratoriami. 
Inne laboratoria, wykonujące to samo ba-
danie dla chociażby pobranej próbki roz-
jemczej pochodzącej z tej samej partii pa-
liwa, powinny uzyskać taki sam wynik. 
Podobnie jak wzorcowanie wyposażenia 
pomiarowego, czyli odniesienie do wzor-
ca krajowego, daje gwarancję takich sa-
mych wskazań dla danego przyrządu 
pomiarowego, tak samo wzorcowanie la-
boratoriów przeprowadza się przez bada-
nie porównawcze dla próbek pobranych 
z tej samej partii paliwa. Jest to powszech-
nie stosowane narzędzie pozwalające na 
weryfikację uzyskiwanych wyników. Kom-
pletnym potwierdzeniem prawidłowo 
przeprowadzanych badań oraz  posiada-
niem wymaganych kompetencji jest akre-
dytacja, czyli niezależna ocena przeprowa-
dzona przez jednostkę akredytującą. 
W  Polsce mamy jedną jednostkę akre-
dytującą – Polskie Centrum Akredytacji. 
Badania porównawcze są bezwzględnie 
wymagane w ramach posiadanej akre-
dytacji, oczywiście istnieje dowolność 
wyboru laboratoriów porównawczych. 
Przy tym wyborze należy pamiętać, że 
liczba uczestników biorących udział 

Badania jakościowe 
biomasy
Obecnie funkcjonujący rynek biomasy w zakresie wytwarzania energii OZE wymaga ciągłego określania jej 
jakości. Oznaczenie konkretnych parametrów jest niezbędne w obszarze wyceny dostarczanego paliwa do 
celów technologicznych oraz raportowania przez wytwórców energii zagadnień związanych z emisją gazów 
cieplarnianych i do uzyskiwania świadectw pochodzenia. 

w  takim badaniu ma duże znaczenie. 
Warto porównać swoje wyniki z jak naj-
większą liczbą laboratoriów. 
Dla przykładu laboratorium SGS Polska 
uczestniczy co miesiąc w międzynarodo-
wych badaniach biegłości organizowa-
nych przez SGS Minerals Services Division, 
Laboratory Quality Services International 
(LQSi), który jest akredytowany przez The 
American Association for Laboratory Ac-
creditation (A2LA) na zgodność z  normą 
ISO/lEC 17043:2010 i  jest członkiem mię-
dzynarodowej organizacji ILAC.
Badania porównawcze laboratorium SGS 
obejmują swoim zakresem zarówno próbki 
węgla kamiennego, koksu z węgla kamien-
nego, jak i biomasy stałej. Liczba uczestni-
ków w  przypadku biomasy dochodzi do 
20, a w węglu kamiennym nawet do 90, co 
zwiększa wiarygodność wyników i pozwa-
la na miarodajne opracowanie raportu sta-
tystycznego błędu badań.
Podsumowując zagadnienie oznacza-
nia jakości biomasy, warto zwrócić uwa-
gę na to, czy pobierający i  przygotowu-
jący próbki oraz wykonujący badania jest 
kompetentny, a przedstawiane przez nie-
go wyniki są wiarygodne. Najprostszym 
sposobem weryfikacji jest uzyskanie infor-
macji o posiadanej akredytacji (np.: PCA) 
dla jednostki inspekcyjnej oraz laborato-
rium, jak również udziale w badaniach po-
równawczych takiego laboratorium. 
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