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Wzrostowi poziomu życia mieszkańców globu związane-
mu z postępem cywilizacyjnym towarzyszy zwiększanie się
zapotrzebowania na energię, a to z kolei zmusza do poszu-
kiwań nowych jej źródeł oraz rekonstrukcji narodowych ryn-
ków energetycznych. K onieczność realizacji zobowiązań
międzynarodowych, zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego i konkurencyjności zobowiązuje do wzrostu nakła-
dów inwestycyjnych na nowe technologie pozyskiwania 
i przetwarzania energii, szczególnie ze źródeł odnawialnych.

Do produkcji paliw odnawialnych w energetyce jak i trans-
porcie, w perspektywie najbliższych 20 lat, będzie wykorzysty-
wana, na ile to możliwe, biomasa2). Znaczenie rozwiązania pro-
blemu biopaliw transportowych można określić w trzech wy -
miarach: energetycznym, ekologicznym i gospodarczym.

Ciągły przyrost liczby pojazdów i urządzeń komunikacyj-
nych przyczynia się do wzrostu zużycia energii na świecie. 

Uwzględniając światową tendencję ograniczania emisji
gazów cieplarnianych można spodziewać się silnego nacis-
ku politycznego na ograniczenie emisji CO 2 w transporcie.
Sposobem na ograniczenie toksyczności spalin i przełama-
nie bariery ekologicznej w rozwoju transportu może okazać
się powszechne zastosowanie biopaliw.

Sprawne funkcjonowanie transportu wymaga zaopatrze-
nia w paliwa. W ysokie ceny surowców energetycznych na
świecie oraz perspektywa wyczerpania ich zasobów stwarza
problem zaopatrzenia w paliwa. Dlatego też zyskują na zna-
czeniu perspektywy rozwoju produkcji biopaliw ciekłych dla
transportu. Przetwarzanie surowców odnawialnych umożli-
wia otrzymywanie substytutów paliw kopalnych, takich jak
np.: biodiesel, olej roślinny, bietanol, biometanol3). Spośród
paliw wytwarzanych z roślin największe znaczenie mają
estry metylowe oleju rzepakowego mające zastosowanie 
w silnikach wysokoprężnych. 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wzrost zaintere-
sowania biopaliwami ciekłymi oraz na potencjalne kierunki
optymalizacji ich produkcji. 

Perspektywy 
rozwoju biopaliw 

Kluczowym wyzwaniem stającym przed współczesną
motoryzacją jest dążenie do ograniczania wzrostu popytu na
paliwa ciekłe pochodzenia kopalnego oraz ograniczanie
emisji zanieczyszczeń pochodzących z silników spalino-
wych, co może być osiągnięte jako skutek postępu technicz-
nego w transporcie i przemyśle produkcji paliw . P ostęp
techniczny przejawia się w doskonaleniu nowych pojazdów:
niskoemisyjnych, elektrycznych, hybrydowych oraz tworze-
niu nowych paliw , m.in. biopaliw różnych generacji.
Wzrostowi gospodarczemu świata, mimo że wiąże się ze
zwiększaniem efektywności produkcji, nadal towarzyszy
wzrost zapotrzebowania na energię, w tym zużywaną w róż-
nych środkach transportu.

W 2007 r. w 27 krajach UE zużycie energii finalnej wynio-
sło 1157,7 Mtoe4), przy produkcji energii brutto na poziomie
1806 Mtoe, co wyniosło 15,5% światowej produkcji. Z tego
377,2 Mtoe (32,6%) zużył transport, 322,9 Mtoe (27,9%)
przemysł, 284,6 Mtoe (24,6%) gospodarstwa domowe i rol-
nictwo, 145 Mtoe (12,5%) sektor usług . Łącznie produkcja
energii brutto pochodziła w: 36,4% z paliw płynnych, 24% 
z paliw gazowych, 18,% z paliw stałych, 13,4% z energii
nuklearnej, 5,4% z biomasy , 1,5% z hydroenergii. Sektor
transportu z zużyciem finalnym energii w 2007 r. w wysoko-
ści 377 mln ton przelicznikowych stanowi najbardziej ener-
gochłonny dział gospodarki UE 5). Zużycie poszczególnych
paliw płynnych, w tym biopaliw, przedstawia tabela 1.
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Biorąc pod uwagę dane z tabeli 1 można stwierdzić, że
znaczące zużycie przypada na ON. Udział biopaliw jest nie-
wielki, jednak w tym zakresie dominuje biodiesel.

W ostatnich latach intensywnie zmierza się w kierunku
opracowania strategii substytucji paliw ropopochodnych
paliwami ze źródeł odnawialnych. Obecnie, zgodnie z pra-
wem, biopaliwa wprowadza się jako biokomponenty do
paliw silnikowych. Również legalne w Polsce są następują-
ce biopaliwa B 100 (100% estrów oleju roślinnego) i B 20
(20% estrów oleju roślinnego) oraz paliwa bioetanolowe,

czyli E 85 (70 – 85% bioetanolu w mieszaninie z benzyną) 
i E 95 (ponad 90% zawartości bioetanolu) 5). 

Polska bierze udział w tworzeniu wspólnotowej polityki
energetycznej skierowanej m.in. na:
● wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym bio-

paliw,
● wzrost bezpieczeństwa paliw i energii,
● konkurencyjność rynków paliw i energii,
● wzrost efektywności energetycznej,
● ograniczenie oddziaływania energetyki na środowi-

sko6).

Realizacja tej polityki opiera się na dywersyfikacji noś-
ników energii pierwotnej i dostępnych technologiach
wytwarzania energii. Założenia przewidują, że w najbliż-
szych la-tach, poza pozyskiwaniem energii w sposób tra-
dycyjny, będzie wzrastał udział energii pochodzącej ze źró-
deł alternatywnych (tab. 2 i 3).

Analiza powyższych danych wskazuje, że do 2030 r .
spadnie zużycie węgla w przeciwieństwie do zużycia  innych
nośników. P rognoza przewiduje wzrost finalnego zużycia
produktów naftowych o 27%, gazu ziemnego o 29%, ener-
gii odnawialnej o 60%, energii elektrycznej o 56% oraz ciep-
ła sieciowego o 50%. W ynika to z konieczności spełnienia
wymagań pakietu energetyczno-klimatycznego. 

W tabeli 3 przedstawiono zapotrzebowanie na energię
finalną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii w podzia-
le na: energię elektryczną, ciepło, paliwa transportowe. 
W tych latach przewiduje się wzrost nośników energii (paliw
ciekłych blisko dwudziestokrotnie, ciepła prawie dwukrot-
nie, energii elektrycznej niemal dziesięciokrotnie).

Tabela 1
Zużycie finalne paliw ciekłych 

w transporcie w UE w 2007 r., ktoe

Tabela 2
Zapotrzebowanie na energię finalną 

w podziale na nośniki, Mtoe

5) Wojciechowski A., Chłopek Z., Gis W., Menes E., Waśkiewicz J.:
Kierunki postępu technicznego i organizacyjnego w transpor -
cie samochodowym w P olsce w aspekcie zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych, Transport samochodowy 2010, nr 2, 
s. 25 – 36.

6) Krawiec F.: Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kry-
zysu energetycznego. Difin, Warszawa 2010.



sierpień 2012 www.energetyka.eu strona 473

W związku z tym warto przyjrzeć się czynnikom kształ-
tującym zapotrzebowanie na biopaliwa. Zaliczyć do nich
należy: politykę krajową, naukę i technologię oraz rynek. To

one decydują m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, roz-
woju produkcji bioenergii czy konkurencyjnym imporcie
biopaliw.

Tabela 1
Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OŹE w podziale na rodzaje energii, ktoe

Rys.1. Czynniki kształtujące zapotrzebowanie na biopaliwa
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Ścieżka transformacji systemu produkcyjnego
na przykładzie wytwarzania biodiesla 

– od surowców do energii

Wytwarzanie biopaliw wiąże się z szeregiem zabiegów
agrotechnicznych i przetwórczych. K ażdy zabieg wymaga
włożenia pewnej ilości energii i surowców . Skoro efektem
finalnym ma być biopaliwo, to powstaje pytanie: czy jego
produkcja z energetycznego punktu widzenia ma sens?

Zastosowanie FAME (estrów metylowych oleju rzepako-
wego) w roli samoistnego paliwa lub biododatku należy oce-
niać pod względem oddziaływania na środowisko (np.: od-
padów) oraz efektywności energetycznej i materialnej. P od-
stawowym problemem jest optymalizacja tych efektywności
rozumianych jako stosunek energii otrzymanej w wyniku spa-
lenia biopaliwa do wszystkich wkładów energii w proc esie
produkcyjnym, a także ilość ostatecznie otrzymanego biopa-
liwa w stosunku do wszystkich wkładów materialnych na
poszczególnych etapach produkcji. T aka efektywność pro-
dukcji zależy m.in. od: wykorzystania surowców odpado-
wych, potencjału surowcowego regionu, lokalizacji, logisty-
ki, a także od określenia skali, w jakiej zasoby dostępnej bio-
masy mogłyby stanowić podstawę zrównoważonego rozwo-
ju produkcji biopaliw . Na rysunku 3 przedstawiono przykła-
dowy system produkcyjny wytwarzania ON BIO.

System produkcyjny biopaliw , ze względu na występo-
wanie w nim surowca rolniczego, składa się z dwu podsys-
temów o bardzo zróżnicowanej technologii produkcji i wy-
dajności, a także o bardzo zróżnicowanych ograniczeniach
wynikających z uzależnienia od czynników środowiskowych
(pory roku, klimat, itp.). W każdym z tych podsystemów
występują procesy technologiczne składające się z szeregu
procesów elementarnych, w których następuje powiązana
konwersja masy i energii7).

Rys. 2. Optymalizacja sprawności energetycznej 
w systemie produkcyjnym 

Źródło: Wasiak A. Zagospodarowanie energetyczne biomasy. Referat
na konferencji „Ratujmy bagienne łąki”. PRONAR, Białowieża 2011

Rys. 3. Przykładowy system produkcyjny wytwarzania biodiesla 
Źródło: Opracowanie własne

7) Wasiak A. Informacja prywatna.
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Podsumowanie

Konieczność dywersyfikacji surowców do wytwarzania
paliw płynnych stwarza możliwości wytwarzania energii na
skalę przemysłową, jak i na własny użytek w gospodar-
stwach. Wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej wpłynę-
ło na poszukiwanie paliw alternatywnych. Motoryzacja, 
a szczególnie transport drogowy, przyczynia się do wysokiej
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery spowodowanej
przez spalanie paliw płynnych, takich jak benzyna czy olej
napędowy.

Produkcja biopaliw ciekłych nadal przewyższa koszt po -
zyskiwania paliw kopalnych, mimo to ich wykorzystanie 
w różnych krajach świata rośnie, jednak nieuchronność
ograniczania potencjału wydobycia tego surowca oraz
wzrost cen na giełdach wkrótce tę sytuację zmienią. W per-
spektywie kilku najbliższych lat przewiduje się wzrost wyko-
rzystania biopaliw na rynku paliw transportowych.

Paliwa silnikowe z surowców roślinnych budzą w Polsce,
jak i w innych krajach coraz większy entuzjazm. Zapotrzebo -
wanie na paliwa z biomasy stymulowane jest wieloma czyn-
nikami: działaniami politycznymi, krajowymi, pracami nauko-
wo-badawczymi, rozwojem postępu technicznego, popy-
tem. Stosowanie biopaliw , zarówno w UE jak i w P olsce,
usankcjonowane jest dyrektywami, ustawami czy rozporzą-
dzeniami. Podstawowymi biopaliwami ciekłymi pochodzenia
roślinnego są np.: biodiesel, biometanol, bietanol i olej roś-
linny. 

Próbą rozwiązywania problemów energetycznych może
być wytwarzanie biodiesla na bazie rzepaku. Charakter syste-
mowy wytwarzania ON BIO polega na relacjach pomiędzy
użytymi surowcami a produktami końcowymi.

Strumień masy podlega różnorodnym przekształceniom
w kolejny półprodukt i odpad (o różnych wariantach możli-
wego przetworzenia). Na każdym etapie konieczne jest do -
prowadzenie energii, zaś w końcowym stadium produktem
użytecznym jest energia zawarta w biopaliwie. Istotnym 

elementem jest zdefiniowanie energii dostarczonej i energii
odebranej w całym procesie. Określenie ilościowe jedno-
stkowych procesów, z których każdy charakteryzuje się in-
nym strumieniem masy i energii, ma wpływ na wydajność.
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