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Wstęp
Na początku XX wieku miał miejsce gwałtowny rozwój 

techniki. Włącznie z rozwojem techniki, rozwojowi podlegał 
również przemysł wykazujący wyraźnie wysokie zapotrzebo-
wanie energetyczne. Pod koniec XX wieku zaczęto dostrze-
gać stopniowe wyczerpywanie się surowców energetycznych 
kopalnych, a co za tym idzie znaczny wzrost ich cen [3]. Istot-
nym problemem jaki dotyczy spalania paliw kopalnych jest 
duża ilość tlenków siarki i azotu zanieczyszczających atmos-
ferę [4]. Z przedstawionych powodów zaczęto poszukiwania 
alternatywnych, odnawialnych źródeł energii mogących zastę-
pować dotychczas używane paliwa kopalne. Podążając w tym 
kierunku dla celów energetycznych zaczęto wykorzystywać 
źródła geotermalne, pęd wiatru, siłę spadku wód oraz bioma-
sę. Biopaliwa z defi nicji są produktami powstałymi z rozkładu 
lub przetworzenia organizmów żywych np. roślin do związków 
prostych. Wzrost udziału biopaliw na rynku paliw oprócz tro-
ski o środowisko niesie ze sobą szereg korzyści takich jak: 
zagospodarowanie resztek poprodukcyjnych pochodzenia or-
ganicznego, uniezależnienie rynku paliw od eksporterów ropy 
naftowej i jej pochodnych , ustabilizowanie struktury produkcji 
roślinnej, a także redukcja emisji CO2 do atmosfery. Z pro-
gnoz rynku energetycznego wynika, że w latach 2000-2020 
zapotrzebowanie na energię ma wzrosnąć o 60% i zwiększy 
się z 382 do 612 kwadrylionów(1024) Btu dlatego kraje wyso-
ko rozwinięte wiążą swoją przyszłość z biopaliwami, udosko-
nalając technologie oraz poszukując coraz nowszych rozwią-
zań, w tym także metod ich pozyskiwania [4].

1. Biogaz 
Biogaz, czyli tzw. gaz wysypiskowy, jest produkowany na 

masową skalę z masy organicznej różnego pochodzenia. Naj-
częściej do produkcji biogazu wykorzystuje się odpady orga-
niczne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i przemysłowe-
go. Wymienione wsady fermentacyjne ulegają przekształceniu 
w cyklu skomplikowanych przemian do metanu. Ich pochodze-
nie i skład jest ważniejszym czynnikiem warunkującym ilość 
otrzymanego gazu (tabela 1). Tak otrzymany produkt spełnia-
jący określone kryteria może być przekształcany w energię 
elektryczną przy pomocy spalania w specjalnych turbinach, 
w wyniku którego powstaje produkt uboczny- energia cieplna. 
Produkt fi nalny w czystej postaci tj. po procesach odsiarczania 

oraz odwadniania zawierający powyżej 40% metanu może tak-
że zostać wtłoczony do instalacji gazowej [3]. 

Od roku 2005 obserwuje się systematyczny wzrost insta-
lacji służących do produkcji biogazu na terenie całego kraju, 
dane z roku 2010 informują o istnieniu 100 działających bio-
gazowi na terenie Polski oraz o przygotowaniach do budowy 
następnych 200. Krajem uznawanym za potęgę biogazową 
są Chiny, na terenie tego państwa funkcjonuje z powodze-
niem 8 mln biogazowni [4]. Tak duże rozdrobnienie instalacji 
służących do produkcji biogazu jest możliwe tylko w krajach 
o ciepłym klimacie, charakteryzujących się wysoką tempera-
turą otoczenia. W krajach Europy z powodu niskiej tempera-
tury wymagane jest ogrzewanie instalacji w celu zapewniania 
optymalnej temperatury fermentacji, dlatego obserwuje się 
centralizowanie instalacji biogazowych gdzie materiał wsado-
wy jest zwożony do generatorów z miejsc znajdujących się 
w promieniu kilkunastu kilometrów. Od 2008 roku na terenie 
Polski realizowany jest program rządowy pod nazwą „Bez-
pieczna energetyka – Rolnictwo energetyczne”, w ramach, 
którego realizowane jest działanie „Biogazownia w każdej 
gminie” zakładający budowę 25 tys. biogazowni do 2020 
roku. Taka ilość obiektów wg Ministerstwa Gospodarki po-
zwoli uzyskać moc rzędu 3 tys. MW. Rozwój energii odna-
wialnej przynosi duże korzyści dla rolnictwa, jak chociażby 
stałe zapotrzebowanie na biomasę poprzez gwarantowany jej 
skup, a także jej stałą cenę. Ponadto może także przyczynić 
się do zmniejszenia areału nieużytków rolnych na terenie kra-
ju. Jednakże dosyć dużą barierą dla wybudowania nowych 
biogazowni są trudności administracyjne polegające na pro-
blemach z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz warunków 
zabudowy, których czas uzyskania trwa niejednokrotnie po-
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Tab. 1. Biogaz i metan uzyskiwany z biomasy w czasie 20 dni 
fermentacji [4]

Biomasa Biogaz (m3·t-1) Metan (m3·t-1)
Lucerna 440-630 410
Koniczyna 430-450 350
Trawy 520-640 410
Kukurydza 530-750 450
Burak cukrowy (odpady) 490-510 500
Burak (pastewny) - 840
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wyżej 11 miesięcy. Na terenie Niemiec funkcjonuje ok. 4,5 tys. 
biogazowni, a kolejne są w trakcie budowy. Na tak duży udział 
energetyki biogazowej składa się wiele czynników, najważ-
niejszymi z nich są dużo bardziej uproszczone procedury dla 
budowy tego typu obiektów, korzystne formy kredytowania in-
westycji oraz coroczne dopłaty z budżetu państwa.

2. Bioetanol 
Bioetanol jest paliwem płynnym, uzyskiwanym z surowców 

bogatych w sacharydy jak np. trzcina cukrowa, buraki, kuku-
rydza, zboża, ale również melasa oraz serwatka. Cukry pro-
ste w wymienionych surowcach ulegają fermentacji alkoho-
lowej, w wyniku których produktem końcowym jest bioetanol 
oraz CO2 jako produkt uboczny. Produkt główny pod nazwa 
handlową jako E85 na terenie Europy zachodniej oraz Bio85 
na terenie Polski [12] . Paliwo w swym składzie zawiera 70-
85% etanolu pochodzenia roślinnego oraz 15-30% tradycyj-
nej benzyny. Na chwile obecną zaledwie trzy koncerny moto-
ryzacyjne (Volvo, Ford oraz Saab) oferują w swej ofercie auto 
z silnikami typu „Flexi Fuel”, które mogą być zasilane bioeta-
nolem [14]. Ważnym zagadnieniem dla produkcji bioetanolu 
jest jej opłacalność. Najbardziej wydajnymi, a zarazem naj-
tańszymi surowcami jest żyto i kukurydza. Ziemniaki pomimo 
wysokiej plenności z hektara, mają wysoką cenę oraz niską 
zawartość skrobi co z kolei przekłada się na wysoką cenę 
produkcji paliwa (tabela 2).

Alkohol etylowy charakteryzuje się bardzo dobrymi para-
metrami, wygodą w transporcie, gdyż jest paliwem ciekłym 
oraz co najważniejsze jako paliwo nie zanieczyszcza atmos-
fery substancjami o negatywnym działaniu, dzięki czemu jest 
uznawany jako paliwo najmniej szkodzące środowisku. Do-
dając go do paliw pochodzących z ropy naftowej (benzyny) 
ogranicza emisję cząstek stałych oraz węglowodorów aro-
matycznych do atmosfery. Na korzyść bioetanolu przema-
wia fakt, iż pochodzi ze źródeł odnawialnych dzięki czemu 
znajduje się w polu zainteresowania krajów wspólnoty, które 
stawiają na ekologię. Bioetanol jako paliwo oprócz szeregu 
zalet nie jest pozbawione wad. Jego największą wadą jest 
hydrofi lowy charakter, stąd wynikają wysokie wymagania do-
tyczące magazynowania i dystrybucji etanolu. Woda dodawa-
na do mieszaniny alkoholowo-benzynowej z łatwością zostaje 
zatrzymana przez alkohol. Takie zjawisko może doprowadzić 
do rozdziału faz, zmętnienia paliwa, a w efekcie korozji zbior-
ników i metalowych elementów oraz uszkodzenia elementów 
roboczych silnika. 

W Polsce produkcja etanolu na przemysłową skalę sięga 
roku 1928, wówczas w Kutnie uruchomiono pierwszą w kra-
ju produkcję spirytusu odwodnionego. Według Gradziuka [4] 
w latach 40. i 50. XX wieku na terenie kraju produkowano 
70 mln dm3 produktu. W Polsce z danych datowanych na 
rok 2000 określa się, że zezwolenie na produkcję bioetanolu 
posiadało 948 gorzelni o łącznej szacunkowej zdolności pro-

dukcyjnej 400 tys. m3 etanolu/rok. Na chwilę obecną trudno 
jest określić ilość podmiotów uprawnionych do produkcji oraz 
ich łączną zdolność produkcyjną z przyczyny dość dużego 
rozdrobnienia jednakże za sprawą importu subsydiowanego 
etanolu z USA obserwuje się tendencję spadkową [12]. Do 
roku 2005 zgodnie z realizacją programu Narodowego Celu 
Wskaźnikowego Polski przemysł rafi neryjny wykazywał za-
potrzebowanie na poziomie 208 tys. m3 bioetanolu, zgodnie 
z obowiązującym udziałem 2% biopaliw w rynku paliw rafi -
neryjnych. Wprowadzenie NCW na poziomie 5,75% w 2010 
roku podniosło zapotrzebowanie do 600 tys. m3. Na chwilę 
obecną wprowadzono zmiany w prawie paliwowym za po-
mocą nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontro-
lowania jakości paliw z dnia 27 maja 2011 roku, za sprawą 
której wzrost NCW uległ zahamowaniu do poziomu 6,03% dla 
roku 2013. Dla porównania wynik ten jest niższy niż NCW dla 
2011, który wynosił 6,20% [2,7]. Kolejnym atutem do rozwoju 
produkcji bioetanolu w Polsce w przyszłych latach są zmia-
ny prawne w systemie wsparcia produkcji etanolu w Stanach 
Zjednoczonych. Z dniem 1 Stycznia 2012 roku rząd USA za-
kończył fi nansowanie przemysłu produkującego etanol. Dal-
szy rozwój realizacji programu NCW oraz zmniejszający się 
import etanolu z USA spowoduje, ze w Polsce w niedalekiej 
przyszłości zaistnieje potrzeba budowy dużych i wydajnych 
instalacji do produkcji [11]. 

Dla porównania zużycie etanolu w Niemczech w 2005 roku 
wynosiło 500 tys. ton. W roku 2010 zakładano wzrost zużycia 
na poziomie 2 mln ton. Przy tak wysokim zapotrzebowaniu w 
bioetanol niemiecka gospodarka rezygnując z eksportu zbóż 
i cukru produkowanych na eksport byłaby w stanie pokryć za-
ledwie 25% zapotrzebowania w bioetanol. Dane te dotyczą 
czasu kiedy obowiązuje w sprzedaży paliwo typu E5. W 2013 
roku do sprzedaży zostaną wprowadzone paliwa E10 (zawie-
rającego 10% udziału biododatku), wówczas zapotrzebowa-
nie w bioetanol zarówno Niemiec jak i krajów członkowskich 
UE dwukrotnie wzrośnie [5]. 

3. Rzepak 
Polska jest jednym z ważniejszych plantatorów rzepaku w 

UE. Pod względem powierzchni upraw znajduje się na czwar-
tym miejscu zaraz po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. 
Uprawy rzepaku cieszą się obecnie dosyć dużą popularno-
ścią o czym świadczy wzrost zasiewu w ciągu ostatnich lat. 
Powierzchnia uprawy w latach 1999-2009 wzrosła dwukrotnie 
z 400 tys. ha do 800 tys. ha i dalej rośnie. W latach 2001-
2005 Polska wyprodukowała łącznie 1,2 mln ton tego surow-
ca, co stanowi 11% łącznej produkcji państw członkowskich 
UE. W roku 2002 produkcja biopaliwa z oleju rzepakowego 
w UE wyniosła 2 mln ton natomiast do 2005 roku ilość ta 
wzrosła do 3,7 mln ton. Taka ilość wymagała przetworzenia 
9 mln ton nasion rzepaku [9]. Wówczas po raz pierwszy zuży-
cie oleju rzepakowego na cele techniczne przewyższało zu-
życie na cele spożywcze. Na uprawę rzepaku Polscy rolnicy 
coraz częściej decydują się z powodu wysokiej opłacalności 
upraw, za sprawą wysokiego plonowania i dobrej ceny skupu 
w porównaniu do cen zbóż. Nasiona rzepaku po zbiorach są 
wykorzystywane jako surowiec do tłoczenia oleju, który znaj-
duje zastosowanie jako olej spożywczy o wysokich walorach 
biologicznych, dodatek do oleju napędowego oraz jako czyste 
biopaliwo tzw. Diesel naturalny. Olej spożywczy rzepakowy 
cechuje się wysoką zawartością kwasów tłuszczowych jedno- 
i wielonienasyconych. Porównując z oliwą z oliwek, olej rze-
pakowy zawiera dwukrotnie większa ilość kwasów omega-6 
i dziesięciokrotnie większą ilość kwasów omega-3, a ponad-

Tab. 2. Porównanie wydajności produkcji etanolu wymienio-
nych surowców [11]

Surowiec
Zawartość 

skrobi 
[%]

Wydajność 
etanolu 

kg·kg-1 surowca

Przeciętny 
plon 

kg·ha-1

Wydajność 
etanolu 
m3·ha-1

Ziemniaki 20 0,1 20 000 2,50
Żyto 60 0,3 2 500 0,95
Pszenżyto 60 0,3 3 200 1,20
Kukurydza 60 0,3 4 000 1,50
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to przewyższa zawartością witamin A, E oraz K [10]. Dzię-
ki tak bogatemu składowi olej rzepakowy znajduje szerokie 
zastosowanie w profi laktyce chorób sercowo-naczyniowych. 
Oprócz ważnej roli zdrowotnej olej rzepakowy pełni również 
funkcje biopaliwa jako dodatek do oleju napędowego oraz 
jako „surowy” 100% biodiesel [4]. Olej rzepakowy stanowiący 
paliwo w porównaniu do tradycyjnego ON charakteryzuje się:
 – zmniejszoną emisją cząstek stałych powstałych w wyniku 

spalania,
 – obniżeniu emisji SO2 do atmosfery, dzięki niskiej zawartości 

siarki,
 – zmniejszeniem emisji związków muta- i kancerogennych,
 – pełną degradowalnością.

Badania przeprowadzone w Instytucie Lotnictwa wykazały, 
że w większości silników wysokoprężnych: takie jak moment 
obrotowy i moc nominalna nie ulegają zmianie, przy większym 
o ok. 14% zużyciu paliwa. Jednakże odnotowano spadek 
przyspieszenia wynoszący w zależności od wielu czynników 
3-11% [13]. Z końcem 2011 roku badania zakończył Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy, który przy współpracy fi rmy 
John Deere testował ciągniki wyposażone w sześciocylindro-
we turbodoładowane silniki z układem zasilania typu Common 
Rail. Maszyny o mocy 140 KM, przepracowały na czystym 
oleju rzepakowym po 1500 mth. Modyfi kacje, jakim zostały 
poddane te silniki ograniczyły się do zmiany oprogramowania 
sterującego pracą jednostki, zainstalowanego podgrzewacza 
paliwa połączonego z wtryskiwaczami oraz dodatkowo zain-
stalowanego fi ltra paliwa. Maszyny po przepracowaniu czasu 
określonego przez producenta zostały poddane analizie. Za-
notowano 10% spadek mocy, co przy pracy polowej nie miało 
istotnego znaczenia, gdyż podczas pracy z maszynami nigdy 
nie wykorzystuje się maksymalnej mocy maszyny. Wymiany 
serwisowe olejów zostały wydłużone o 100 mth, co nie przy-
niosło ujemnych skutków [6]. 

4. Estry
Według danych dostarczonych przez krajową izbę biopaliw 

w 2010 roku Polska produkcja estrów wynosiła 370 tys. ton, 
ilość ta stanowiła 40,5% udziału krajowych biokomponentów 
w realizacji NCW. Z przedstawionych danych wynika, że ilość 
produkowana w roku 2010 była niewystarczająca do wypeł-
nienia zapotrzebowania podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację NCW [11]. Dla porównania z rynkiem światowym 
dane z 2005 roku wskazują, że ogólna produkcja biodiesla na 
świecie sięgała 38 mld litrów, w którym Europa stanowi ważny 
element światowej produkcji tego paliwa. Przedstawione na 
rysunku 1 prognozy dla Polski zakładają wzrost zapotrzebo-
wania w nasiona rzepaku do 3 mln w 2013 roku ton na cele 
spożywcze i energetyczne, co stanowi 2,5-krotny wzrost pro-
dukcji rzepaku w porównaniu do 2001-2005, kiedy osiągnięto 
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Rys. 1. Zapotrzebowanie na rzepak w Polsce (w mln ton) [8] 

plon na wys. 1,2 mln ton. Przy stale rosnącym zapotrzebowa-
niu rynku światowego (ciężarówki, maszyny rolnicze) zakłada 
się wzrost produkcji estrów pochodzenia roślinnego oraz ich 
eksportu w tym również dla Polski.

Czynnikiem stymulującym zapotrzebowanie w estry oraz 
bioetanol na terenie Unii Europejskiej jest Dyrektywa Unijna 
zakładająca wzrost, promowanie oraz wdrażanie sprzedaży 
biopaliw na terenie wspólnoty [11]. Program ten zakłada stały 
poziom wzrost udziału biopaliw w celu osiągnięcia 20% udzia-
łu biododatków w całości sprzedawanych paliw do 2020 roku. 
Jego implementacja pozwoli płynnie osiągnąć założone cele 
na najbliższe lata oraz pomoże sukcesywnie przystosowywać 
się do jego podwyższania podmiotom odpowiedzialnym za ich 
wprowadzenie na rynek, jak również producentom surowców. 
Prognozy na najbliższe lata stawiają jasne wyzwania przed 
rynkiem biopaliw. Głównym kierunkiem jest zwiększanie ich 
udziału, a co za tym idzie wzrost opłacalności oraz rozwój 
technologii ich pozyskiwania. Wprowadzenie paliwa B7 rynek 
przyjął bardzo pozytywnie [2]. Kolejnym wzywaniem stojącym 
przed rynkiem paliw jest wdrożenie paliwa E10, bez którego 
realizacja NCW w najbliższych latach może okazać się nie-
możliwa. W dalszej przyszłości niemiecki rynek energetyczny 
stawia na tzw. biopaliwa drugiej generacji w postaci BTL (Bio-
mass to liquid), a patrząc jeszcze dalej skupia się na energii 
pozyskiwanej z wodoru (biopaliwa 3 generacji). 

Podsumowanie
W pierwszej połowie 2011 roku Niemcy osiągnęły udział 

energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 20,8% [5]. Jesz-
cze nie tak dawno, bo w 2000 roku zakładano, że podnie-
sienie udziału energii odnawialnej z obecnych wówczas 6% 
do 12,5% będzie nierealny. Tak duży sukces był możliwy 
w krótszym czasie za sprawą sprawnych Niemieckich działań 
i dobrze prowadzonej polityki energetycznej. Istotnym suk-
cesem Niemieckiego parlamentu jest wycofanie się w 2030 
roku z energii jądrowej i zastąpienie jej w 100% energią po-
chodzącą ze źródeł odnawialnych. Takie założenie wymaga 
włączenia wszystkich dostępnych form energii odnawialnej 
w postaci energii: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, a tak-
że siły spadku wód oraz biomasy. Niemiecka ustawa o źró-
dłach energii odnawialnej EEG jest uznawana za najlepszą 
na świecie ustawę wdrażająca energię odnawialną do sektora 
energetycznego. Do jej głównych zalet można zaliczyć stwo-
rzenie w przeciągu zaledwie 10 lat 370 tys. miejsc pracy bez 
dodatkowego obciążania gospodarki. Polska do roku 2020 
musi zwiększyć ilość energii odnawialnej z obecnych ok. 8% 
do 15%, w przeciwnym razie będzie zmuszona do odkupy-
wania nadwyżek wyprodukowanej energii odnawialnej z kra-
jów mających nadprodukcję [1]. Do największych barier dla 
energii odnawialnej w Polsce można zaliczyć słabo rozwinięty 
system elektroenergetyczny oraz bariery prawne i podatkowe 
utrudniające otworzenie tego typu elektrowni.
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In the paper presented herein a state of selected biofuels in Poland and Germany was discussed as well as some regulation 

and law in both countries. According to the raise of petroleum prize, environment contamination and gradual depletion of crude oil 
reservoir, people start lead effort to change traditional fuel trade from petroleum to renewable resources. Production of biofuels 
and perspective of development in Poland were compared with similar sector of production in Germany. Some regulations and law 
in Poland and Germany are presented indicating problems that occurs during their implementation.
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