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Elektrownie zwykle kojarzą się z takim paliwami jak węgiel, brunatny i kamienny, lub 

gaz ziemny. Czasem jednak stosuje się inne paliwa. Na przykład torf 

Torf bywa nazywany „młodym węglem”, ponieważ powstaje w początkowym etapie tworze-

nia węgla brunatnego, a później kamiennego. To skała osadowa o zawartości węgla poniżej 

60 proc. Eksploatacja torfowisk trwa od wieków – ma on liczne zastosowania, np. służył w 

ubogich rejonach jako materiał do budowy domów, ale najczęściej stosowano go jako opał. 

W XX wieku zaczęto go także wykorzystywać jako paliwo w elektrowniach. Współcześnie 

wciąż działają siłownie wykorzystujące torf, jednak szczyt zainteresowania już minął. W 

elektroenergetyce dominują inne rozwiązania, dodatkowo nie osiągnięto porozumienia w 

kwestiach środowiskowych – czy torf można uznać za paliwo odnawialne, czy nie. W pol-

skim bilansie zasobów kopalin wciąż figuruje jako surowiec energetyczny, jednak większość 

torfowisk znajduje się na terenach chronionych, a niewielkie ilości wydobywanego torfu 

znajdują zastosowanie w rolnictwie. 

Torf na niewielką skalę 

Elektrownie wykorzystujące torf to zjawisko marginalne, wciąż jednak w kilku państwach 

takie siłownie istnieją. To przede wszystkim Rosja, Finlandia i Irlandia. W Kanadzie, gdzie 

znajduje się 40 proc. powierzchni światowych torfowisk, działają niewielkie instalacje poło-

żone w odległych regionach kraju.  

Trudno uszeregować elektrownie wykorzystujące torf pod względem mocy – z reguły ten 

naturalny surowiec jest wykorzystywany w połączeniu z innymi. Szatura, jedna z najstarszych 

elektrowni rosyjskich, osiąga moc 1200 MW, ale w bilansie jej paliw dominuje gaz ziemny 

(prawie 80 proc. w przeliczeniu na tzw. olej ekwiwalentny, umowne paliwo pozwalające po-

równywać różne surowce energetyczne). Torf stanowi ok. 10 proc. Niewiele, ale więcej niż 

paliwa ropopochodne. Drugą większą instalacją w Rosji jest elektrownia w Kirowie (północ-

no-wschodnie obszary Rosji) o mocy ok. 300 MW – torf ma tu większe znaczenie. Siłownia 



należy do grupy TGC-5 skupiającej elektrownie i elektrociepłownie o łącznej mocy elek-

trycznej dochodzącej do 2500 MW (i wciąż rozbudowywanej). W całej grupie dominuje gaz 

ziemny, torf ma udział na poziomie 2,8 proc., ale we wspomnianym bloku można rocznie 

wykorzystać 720 tys. ton tego paliwa (i 1300 tys. ton węgla). Łącznie w Rosji wciąż działa 

ok. 11 elektrowni i kilka elektrociepłowni wykorzystujących torf jako paliwo. To regres – 

rosyjskie złoża torfu ocenia się na 235 mld ton (zasoby fińskie szacuje się na 35 mld ton), 

przy czym do eksploatacji nadaje się ponad 65 mld ton. Największe zasoby występują na Sy-

berii – są więc trudno dostępne, tym bardziej, że w przypadku torfu – podobnie jak węgla 

brunatnego – ekonomicznie uzasadniona jest budowa elektrowni w pobliżu złóż (transport 

drastycznie podnosi koszty). W połowie ubiegłego wieku z torfu korzystało prawie 80 siłowni 

rosyjskich o łącznej mocy 3800 MW. Do celów energetycznych zużywano ok. 50 mln ton 

tego paliwa rocznie. Dziś dominuje gaz ziemny i węgiel, Rosjanie rozbudowują też energety-

kę jądrową i rynek elektroenergetyki potrzebuje jedynie 2,5 mln ton surowca. 

Nie tylko w Rosji 

W samej Rosji podnoszą się głosy nawołujące do zwiększenia skali wykorzystania torfu. Z 

pozostałości spalania można wytwarzać nawozy, a paliwo jest łatwe do pozyskania, jednak w 

dającej się przewidzieć przyszłości znaczenie młodego węgla będzie marginalne. Nie oznacza 

to jednak, że jest to paliwo zupełnie zapomniane.  

Od kilku lat w Kanadzie pojawiają się opracowania uzasadniające wykorzystanie torfu w 

energetyce. Szczególnie dotyczy to stanu Ontario, gdzie źródła surowca są pod ręką, a całko-

wita powierzchnia torfowisk to 170 mln ha. Na razie lokalne instalacje są niewielkie – mają 

poniżej 10 MW. Produkują energię elektryczną oraz ciepło. 

W Finlandii i Irlandii torf ma dugą tradycję energetyczną. Jako paliwo opałowe stosowano go 

od setek lat, a pierwsze próby wykorzystania w elektroenergetyce sięgają lat dwudziestych 

ubiegłego wieku. Do największych torfowych elektrowni w Finlandii należą Toppila, Keljon-

lahti i Seinajoki. Toppila należy do spółki Oulun Energia i zapewnia dostawy elektryczności 

na północy kraju (w pobliżu koła podbiegunowego). Pierwszą jednostkę postawiono w 1977 

r. i zmodernizowano w 1996 r. (osiągnięto 267 MW). W 1995 r. ruszyła Toppila 2 z zainsta-

lowaną mocą 315 MW. Wśród firm dostarczających do niej turbiny był elbląski Zamech (dziś 

oddział ABB Poland). Elektrownia korzysta z torfowisk położonych w bezpośrednim sąsiedz-

twie , a surowiec ten stanowi 85 proc. paliwa. Reszta to drewno. W 2010 r. uruchomiono 

elektrownię Keljonlahti (209 MW) także spalającą torf i biomasę drzewną. 



Już w XXI wieku uruchomiono nowe elektrownie torfowe w Irlandii - West Offaly i Lough 

Ree. Obie należą do państwowej spółki Bord na Móna. Są to jednostki o mocy, odpowiednio, 

150 i 100 MW – zastąpiły dwie już wysłużone elektrownie. Bord na Móna jest jedynym pro-

ducentem torfu energetycznego – rocznie produkuje ok. 3 mln ton surowca. Irlandia w ostat-

nich latach nieco zwiększyła wytwarzanie elektryczności z „młodego węgla” – wszystkie 

działające elektrownie wykorzystujące mieszankę torfu i biomasy dysponują mocą ok. 370 

MW i pokrywają mniej więcej 6,5 proc. zapotrzebowania wyspy na prąd. 

Plusy i minusy torfu 

Zanim torf stanie się paliwem, musi zostać osuszony. Na potrzeby energetyki często stosuje 

się surowiec zmielony do spalania w kotłach pyłowych lub fluidalnych. Inne formy to granu-

lat, brykiety i pelety nadające się do transportu na większe odległości. Najnowsze rozwiązanie 

to wykorzystanie lotnych produktów powstających po zgazowaniu surowca – sprawność ta-

kich instalacji sięga 80 proc. W zależności od zastosowań przygotowuje się paliwo o różnej 

kaloryczności (która zależy przede wszystkim od wilgotności torfu). Koszty zależą od kraju, 

odległości miejsca produkcji od miejsca wykorzystania i uznania (lub nie) torfu za paliwo 

odnawialne. 

Torf energetyczny może zastąpić węgiel, na ogół jest jednak od niego nieco droższy. Emituje 

też trochę więcej dwutlenku węgla. Rodzi się zatem pytanie, czy można uznać torf za odna-

wialne źródło energii? Argumentem za jest możliwość rekultywacji eksploatowanych złóż i 

przekształcania ich w tereny zielone (np. na produkcję biomasy). Dodatkowo, nieeksploato-

wane złoża przyrastają (w Rosji rocznie o ok. 250 mln ton – kilkadziesiąt razy więcej niż wy-

nosi wydobycie). Argument przeciw: to kopalina podobna do węgla i nie ma powodu, by trak-

tować ją inaczej. Inna rzecz, że na torfowiskach może dochodzić do emisji metanu – gazu 

cieplarnianego znacznie gorszego niż CO2. 

Wiadomo na pewno, że paliwo z torfu zawiera mniej związków siarki i azotu niż węgiel, po-

zostawia też mniej popiołów (które zresztą można wykorzystać przy produkcji nawozów). 

Jest tańsze od zrąbków drewna, przynajmniej w tych krajach, gdzie torfowiska są łatwo do-

stępne. 

Jednak bez względu na zalety torfu, pozostanie on surowcem wykorzystywanym lokalnie w 

kilku krajach. 

 



Mizerna przyszłość 

Duże elektrownie zasilane torfem energetycznym, o mocy przekraczającej 100 MW, znajdują 

się właściwie tylko w Rosji, Finlandii i Irlandii. Uzupełniają je instalacje od 10 do 100 MW – 

przede wszystkim wytwarzające w kogeneracji energię elektryczną i ciepło. Jeszcze mniejsze 

jednostki służą przede wszystkim ogrzewaniu. 

Trudno oceniać potencjał wykorzystania torfu w energetyce ze względu na zainteresowanie 

nielicznych państw. W Europie, poza Irlandią, paliwo z torfu produkuje się w Szwecji, Fin-

landii, Estonii, na Litwie i Łotwie. Roczna produkcja to ponad 3200 ktoe (tysięcy ton paliwa 

umownego). Przemysł zatrudnia ok. 16 tys. osób, a wartość rynku to mniej więcej 400 milio-

nów euro. 

Według oszacowań kanadyjskiej spółki Peat Resources i rządu Ontario, w północnej części 

stanu potencjalnie można pozyskiwać 8,8 mln ton suchego surowca. Według danych Mini-

sterstwa Zasobów Naturalnych, 8 mln ton paliwa wystarczy dla elektrowni o mocy 3200 MW, 

a koszt produkcji jednej kilowatogodziny wyniósłby maksymalnie 8 centów kanadyjskich. 

Największe możliwości wykorzystania torfu ma Rosja, brakuje jednak zainteresowania – eks-

ploatację złóż prawie zarzucono, infrastruktura niszczeje i choć rząd zakłada w najbliższych 

latach kilkukrotny wzrost zużycia torfu przez energetykę, nic nie wskazuje, by miało to nastą-

pić. 

W Polsce temat nie istnieje – nie mamy zasobów odpowiednich do eksploatacji, a sam torf i 

produkty pochodne służą medycynie, ogrodnictwu i producentom pieczarek. 

Powierzchnie torfowisk (mln ha) 

Kanada 170 

Rosja 150 

USA 40 

Indonezja 26 

Finlandia 10 

Szwecja 7 



Chiny 3,5 

Irlandia 1,2 

Pozostali 12,3 

Źródło: http://www.peatresources.com/peat_fuel.htm 


