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materiał promocyjny

obecnie stosowaną praktyką 
wyznaczania ilości bioma-
sy zgromadzonej na zwale 
jest metoda składająca się 

z  dwóch pomiarów: pomiaru objęto-
ści metodami geodezyjnymi i pomia-
ru gęstości z użyciem skalibrowanych 
pojemników. Dalej na podstawie uzy-
skanych wyników z tych pomiarów 
wylicza się masę paliwa stałego. tak 
jak w każdej tego typu sytuacji, pro-
blem powstaje w momencie, gdy uzy-
skane wyniki nie zgadzają się z pro-
wadzonymi zapisami, a zwłaszcza gdy 
różnica jest zbyt duża. przyczyn różnic 
jest wiele. można ich szukać chociaż-
by w systemowym błędzie powtarza-
nym podczas przyjmowania i  wyda-
wania z magazynu, błędnym ważeniu, 
niesprawnym systemie wag, jak rów-
nież po stronie metodyki przeprowa-
dzonego pomiaru inwentaryzacyjne-
go stanu magazynowego. 
W artykule zostanie omówiony aspekt 
prowadzenia pomiaru ilości towaru na 
zwale podczas inwentaryzacji paliw sta-
łych w postaci biomasy. 
obecnie można uznać, że stosowa-
ne wyposażenie i metody oznaczania 
objętości metodami geodezyjnymi 
nie wzbudzają większych zastrzeżeń. 
pomiary możemy wykonać dość pre-
cyzyjnie. Generalnie dużo mniejsze 
zaufanie wzbudzają metody oznacza-
nia gęstości zrębki drzewnej na zwa-
le z zastosowaniem pomiaru gęstości 

nasypowej lub ciężaru objętościowe-
go. 
Gęstość nasypowa daje nam informa-
cję o luźno składowanej biomasie bez 
informacji o jej gęstości we wnętrzu 
zwału, gdzie ulega ona naturalnemu 
zagęszczeniu pod własnym ciężarem. 
oznaczanie ciężaru objętościowego z 
użyciem „skrzyni bez dna” zanurzanej 
w materiał sypki słabo sprawdza się w 
stosunku do zrębki. Biomasa w posta-
ci zrębek dość mocno reaguje na uci-
skanie i rozprężanie się podczas wy-
konywanych prac, dlatego ta metoda 
nie zawsze się sprawdza w praktyce. 
nawet jeżeli są warunki na odkrycie 
wnętrza zwału i przeprowadzenie po-
miarów na znajdującej się tam bioma-
sie, nie gwarantuje to uzyskania wyni-
ków odpowiadających jej rzeczywistej 
gęstości. Biomasa rozpręża się po od-
kryciu, w związku z czym taki pomiar 
niesie ze sobą pewne przekłamania. 
Warto podkreślić, że istotą pomiaru 
jest odzwierciedlenie gęstości zwału 
we wszystkich jego częściach i uzy-
skanie średniego wyniku do obliczeń 
dla całej zmagazynowanej partii bio-
masy.
SGS polska przygotowała procedurę 
oznaczania gęstości biomasy uwzględ-
niającą jej naturalne zagęszczanie się 
pod własnym ciężarem, które jest uza-
leżnione od wysokości jej składowa-
nia. przy przeprowadzaniu inwenta-
ryzacji postanowiliśmy wprowadzić 

Inwentaryzacja 
weryfikatorem stanu zapasu biomasy
Inwentaryzacja funkcjonuje w obszarze gospodarki biomasowej jako nieodzowny element weryfikacji 
stanu zapasów w magazynie wynikający z prowadzonych zapisów. Służy do sprawdzenia, czy ilości 
towaru zapisane w dokumentacji zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Określenie rzeczywistej ilości 
biomasy składowanej luzem na składowisku w postaci zrębki drzewnej jest dość trudnym zadaniem 
wymagającym doświadczenia, użycia odpowiedniego wyposażenia i zastosowania właściwych metod. 
Dodatkowym utrudnieniem przy wyborze metodyki jest brak szczegółowych znormalizowanych regulacji 
w tym zakresie. 

dodatkowy pomiar oznaczania gęstości 
biomasy zagęszczonej pod wpływem 
ciężaru warstw znajdujących się po-
wyżej. W oznaczeniu średniej gęstości 
uwzględniany jest także kształt zwału 
wynikający z pomiarów geodezyjnych, 
co pozwala na precyzyjne określenie 
gęstości we wszystkich jego częściach. 
także ostatecznie do obliczenia śred-
niej gęstości zwału bierzemy pod uwa-
gę wartości z luźno usypanej biomasy, 
zagęszczonej w różnym stopniu, oraz 
proporcje tych zróżnicowanych gęsto-
ści składowych. Wyznaczona w ten spo-
sób gęstość biomasy i na jej podstawie 
wyliczona masa pozwala na uzyskanie 
wyników o większej dokładności. Wyni-
ki tak przeprowadzonych badań porów-
nawczych potwierdzają słuszność na-
szych założeń i pozwalają na określenie 
ilości zmagazynowanej biomasy z więk-
szą dokładnością. 
przyjęta metoda do określania zarówno 
gęstości, jak i wysokości zwałów bioma-
sy ma olbrzymie znaczenie zwłaszcza 
przy wysokich stanach magazynowych. 
Dlatego opracowane przez SGS polska 
procedury są z sukcesem wdrażane u 
klientów. obecnie są to najlepsze prak-
tyki w obszarze przeprowadzania po-
miarów ilościowych dla paliw stałych, 
które stosowane są z powodzeniem 
również poza granicami polski. 
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