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Streszczenie 
 
W pracy przedstawiono charakterystykę kilku rodzajów biomasy, 
przydatnej do przetwarzania na biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe I, II 
i III generacji. Zaprezentowano korzyści i zagrożenia, wynikające  
z niezbędnego zwiększania udziału rolnictwa w energetycznym wy-
korzystaniu biomasy jako odnawialnego źródła energii (OZE). 
 
Słowa kluczowe: biomasa, biopaliwa, rolnictwo, odnawialne źródła 
energii (OZE) 

 
 
Charakterystyka rodzajów biopaliw 
 
Biomasą jest całość biodegradowalnej materii roślinnej i zwierzęcej, a także 
produkty jej przemiany, np. nawóz zwierzęcy. W biomasie jest krótkotermi-
nowo zmagazynowana energia słoneczna, akumulowana przez rośliny  
w procesie fotosyntezy. Węgiel kamienny czy ropa naftowa są także magazy-
nem energii słonecznej w dłuższej perspektywie czasu. Biomasa należy do 
grupy paliw OZE, czyli pochodzących z Odnawialnych Źródeł Energii.   
 
Najważniejszymi źródłami biomasy są: 
– drewno pochodzące z lasów, sadów, specjalnych upraw oraz drewno 

odpadowe z przemysłu drzewnego; 
– produkty roślinne wytwarzane na polach i użytkach zielonych; 
– słoma i inne pozostałości roślinne, będące produktem ubocznym w pro-

dukcji rolniczej; 
– pozostałości poprodukcyjne i odpady powstające w przemyśle rolno-spo-

żywczym, w tym: wytłoki, melasa, wysłodki, odpadki olejarskie, winiar-
skie, z mleczarni i serowni, zepsuty i przeterminowany materiał siewny; 

– gnojowica, obornik, osady ściekowe, 
– organiczne odpady komunalne, 
– organiczne odpady przemysłowe, np. w przemyśle celulozowo-papierni-

czym. 
 



 
Edward Arseniuk 

 

 26

Wykorzystanie biomasy jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki... [2008], które zobowiązuje elektrociepłownie do wytwarzania energii  
z OZE. 
 
Poniżej omówiono rodzaje biopaliw wytwarzanych z biomasy. 
 
Biopaliwa bywają różnie definiowane. Ogólnie uważa się za nie wszystkie 
paliwa wyprodukowane z biomasy. Rozróżnia się wiele rodzajów biopaliw, 
które występują w formach: gazowej, ciekłej i stałej. Ponieważ biomasa jest 
odnawialnym źródłem energii, z powodzeniem można uważać biopaliwa właś-
nie za nośnik energii odnawialnej. 
 
Biopaliwa gazowe to przede wszystkim biogaz, otrzymywany w procesie 
fermentacji beztlenowej biomasy, składający się głównie z metanu. Biopali-
wem gazowym jest również gaz drzewny, powstający w procesie gazyfikacji 
odnawialnego drewna. Gaz powstający z gazyfikacji innych rodzajów bioma-
sy jest także biopaliwem. 
 
Biopaliwa ciekłe to głównie biodiesel i bioetanol, ale także metanol i butanol. 
Biopaliwem jest także olej roślinny. Ustawa o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych [2006] za biopaliwa ciekłe uznaje: 
– benzyny silnikowe, zawierające ponad 5% objętościowo biokomponen-

tów lub ponad 15% objętościowo eterów; 
– olej napędowy, zawierający ponad 5% objętościowo biokomponentów; 
– ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny – sta-

nowiące samoistne paliwa; 
– biogaz – gaz pozyskany z biomasy; 
– biowodór – wodór pozyskiwany z biomasy; 
– biopaliwa syntetyczne – syntetyczne węglowodory lub mieszanki synte-

tycznych węglowodorów, wytwarzane z biomasy, stanowiące samoistne 
paliwa. 

 
Spośród biokomponentów i biopaliw ciekłych największe praktyczne zna-
czenie ma produkcja biodiesla z olejów roślinnych oraz stosowanie dodatku 
alkoholu etylowego (bioetanolu) do benzyny. 
 
Biopaliwa stałe to różnego rodzaju przetworzona i nieprzetworzona bioma-
sa, a więc drewno, zrębki, pelety, brykiety drzewne, węgiel drzewny, a także 
słoma i ziarno zbóż. Na rynku dostępne są kotły zdolne do spalania zarówno 
miału węglowego, jak i owsa. Należy dodać, że wartość opałowa słomy suchej 
jest porównywalna z wartością energetyczną drewna, średnio 16–18 MJ·kg–1. 
Wartość energetyczna słomy zależy od gatunku rośliny, z której pochodzi,  
a także od wilgotności. Za biopaliwa stałe uważa się również biodegrado-
walną frakcję odpadów komunalnych. 
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Za biopaliwo stałe uważany jest torf (suszony i ewentualnie brykietowany). 
Torf jako paliwo kopalne nie jest odnawialnym źródłem energii, mimo że jest 
znacznie młodszy geologicznie od węgla kamiennego czy brunatnego. 
 
Wymienione rodzaje biopaliw są przydatne w elektroenergetyce i w ciepłow-
nictwie. W wyniku bezpośredniego spalania, gazyfikacji lub przetworzenia bio-
masy w paliwa ciekłe uzyskujemy energię cieplną lub elektryczną. 
 
Odbiorcami przetwarzanej biomasy są: 
– rolnictwo (pasza dla zwierząt, ściółka, producenci grzybów, biopaliwa); 
– zakłady energetyczne (produkcja energii elektrycznej i ciepła, współspa-

lanie z węglem); 
– przemysł meblowy (producenci płyt); 
– producenci granulatu opałowego (pelety) i brykietów; 
– odbiorcy indywidualni (kotłownie przydomowe); 
– przedsiębiorstwa transportowe (biopaliwa). 
 
Przydatność podstawowych gatunków roślin rolniczych i użytkowych 
do produkcji biopaliw na cele energetyczne 
 
Produkcja rolnictwa na cele nieżywnościowe powinna zyskiwać na znacze-
niu i dynamicznie się rozwijać. Zapotrzebowanie gospodarki na biomasę jest 
znane i wynika z przyjętych celów rozwoju produkcji substytutów paliw płyn-
nych oraz biomasy przeznaczonej do spalania. Należy uwzględnić fakt, że  
w przeciwieństwie do tzw. kopalnych źródeł energii źródła energii odnawialnej, 
szczególnie biomasy, są rozproszone. 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki... [2010] mówi, że: „w przypadku jed-
nostki wytwórczej lub zakładu hybrydowego, w którym spalana jest biomasa, 
w źródłach o mocy wyższej niż 5 MW, do energii wytworzonej w odnawial-
nych źródłach energii zalicza się energię elektryczną lub ciepło, o ile udział 
wagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozo-
stałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty,  
a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłą-
czeniem produktów ubocznych i pozostałości z produkcji leśnej, a także 
przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie biomasy dostar-
czanej do procesu spalania wynosi nie mniej niż: 
– 5% – w 2008 r., 
– 10% – w 2009 r., 
– 20% – w 2010 r., 
– 30% – w 2011 r., 
– 40% – w 2012 r., 
– 50% – w 2013 r., 
– 60% – w 2014 r.”. 
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Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej zakłada zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 
7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r. w strukturze zużycia nośników pierwot-
nych. W Polsce najważniejszym odnawialnym źródłem energii jest biomasa, 
której udział w rynku energii odnawialnej [EC BREC 2000] wynosi 98%  
i ocenia się, że jej wykorzystanie będzie stale się zwiększało. Zapotrzebo-
wanie na biomasę w energetyce szacowane było w 2005 r. na 4,6 mln t,  
a w 2010 r. mogło ono wynieść około 10 mln t. Obecnie w Polsce najwięcej 
biomasy wykorzystują indywidualni użytkownicy, gdyż biomasą opalanych 
jest ok. 1 mln domów jednorodzinnych, które – wedle szacunków – spalają 
ok. 7,4 mln t biomasy.  
 
Zapotrzebowania na biomasę nie będzie można zaspokoić drewnem z la-
sów, ponieważ już obecnie brakuje tego surowca dla przemysłów: drzewnego, 
papierniczego oraz płytowego, dlatego produkcja rolnicza na cele bioenerge-
tyki ma istotne znaczenie, zarówno dla gospodarki narodowej, jak i świato-
wej. Powierzchnia upraw roślin energetycznych w 2007 r. wynosiła ogółem 
175 381 ha [Grzybek 2008]. Z kolei powierzchnia energetycznych upraw 
wieloletnich utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie – tylko 5 tys. ha 
[Marek 2010]. 
 
Ze względu na warunki glebowo-klimatyczne i znajomość technologii uprawy 
oraz produkcji, gatunkami odpowiednimi do wykorzystania przemysłowego 
oraz do produkcji energii odnawialnej okazały się podstawowe gatunki zbóż, 
kukurydza, ziemniaki i buraki cukrowe. 
 
Za wykorzystaniem tradycyjnych gatunków rolniczych do celów energetycz-
nych przemawia: 
– łatwość uprawy; 
– niskie koszty założenia plantacji w porównaniu z wierzbą i innymi wielo-

letnimi gatunkami energetycznymi; 
– wykorzystanie powszechnie dostępnego sprzętu do zbioru biomasy; 
– możliwość pełnego wykorzystania plonu (słoma traktowana jest jako 

produkt uboczny). 
 
Zboża i kukurydza, jako rośliny wielokierunkowego użytkowania, są wyko-
rzystywane głównie do celów konsumpcyjnych, paszowych, przetwórczych  
i przemysłowych, a ostatnio także energetycznych. Na biopaliwo może być wy 
korzystywane zarówno ziarno, jak i słoma zbóż. Z ziarna produkowany jest 
bioetanol, klasyfikowany jako paliwo płynne I generacji. Słoma wykorzysty-
wana jest jako paliwo stałe (brykiety i granulat opałowy – pelety) oraz płynne 
II generacji. 
 
Stosunek plonu słomy i plonu ziarna u odmian karłowych wynosi ok. 1:1,  
a odmian długosłomych nawet 3:1. Lepsze efekty daje użycie tzw. słomy 
szarej, czyli pozostawionej przez pewien czas po ścięciu na działanie wa-
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runków atmosferycznych, a następnie wysuszonej – spalanie tej słomy po-
woduje mniejszą emisję związków siarki i chloru niż słomy żółtej, czyli świeżo 
ściętej. 
 
Unia Europejska zakłada osiągnięcie do 2020 r. 20-procentowego udziału 
paliw alternatywnych. Takim paliwem mogłyby być także zboża – za kryterium 
przydatności odmiany byłaby przyjęta wielkość plonu suchej masy i wartość 
energetyczna zboża.  
 
Krajowe i zagraniczne dane wskazują, że podstawowe rośliny uprawne o opa-
nowanej przez rolnika technologii produkcji, którymi są: zboża, ziemniaki, buraki 
cukrowe, kukurydza, z powodzeniem mogą być wykorzystane do produkcji bio-
paliw ciekłych, głównie bioetanolu, który – jako paliwo płynne – jest znacznie 
bardziej przyjazny środowisku niż produkty otrzymywane z ropy naftowej. Pod-
czas spalania etanolu powstaje mniej tlenków azotu, tlenku węgla i ozonu. Za-
stąpienie ropy naftowej etanolem zmniejsza emisję CO2 do atmosfery. 
 
Według sporządzonego przez OECD rankingu czynników, największe zna-
czenie ma zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, m.in. CO2. Poza dwu-
tlenkiem węgla, innymi wymienionymi czynnikami, oddziałującymi dodatnio 
lub ujemnie na różne dziedziny życia i działalności człowieka, są: zmniejsze-
nie importu energii, zmniejszenie skażenia środowiska naturalnego, szcze-
gólnie na obszarach zurbanizowanych, podniesienie poziomu dochodów  
w rolnictwie, rozwój obszarów wiejskich i tworzenie miejsc pracy – rysunek 1. 
 
Za biopaliwa II generacji uznawane są paliwa, produkowane z biomasy od-
celulozowej. Prace badawcze ukierunkowuje się na opracowanie technologii 
produkcji: 
– bioetanolu z celulozy (słoma, drewno i in.) – biokomponentu do benzyny 

ropopochodnej o jakości bioetanolu, produkowanego z buraków cukro-
wych, ziarna zbóż i in.; 

– biodiesla II generacji nieustępującego jakością biodieslowi produkowanemu 
z olejów roślinnych. 

 
Prowadzi się badania nad gazyfikacją biomasy w „gaz syntetyczny”, zawie-
rający głównie tlenek węgla (CO) i wodór (H), które w obecności katalizatora 
są przetwarzane w związki węglowodorowe (synteza Fischera-Tropscha),  
a następnie przekształcane w paliwo do silników odrzutowych (samoloty), 
wysokoprężnych i benzynowych. Wadą tak otrzymanego paliwa jest zbyt nis-
ka liczba oktanowa. 
 
Niewątpliwą zaletą produkcji oleju napędowego II generacji jest możliwość 
gazyfikacji jakiejkolwiek materii organicznej, w wyniku której otrzymuje się 
wysokiej jakości biodiesel, emitujący małe ilości CO2. Spalanie oleju napę-
dowego II generacji uwalnia do atmosfery tyle CO2, ile roślina związała pod-
czas fotosyntezy. 
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Źródło: Draft report... [2008].  
Source: Draft report... [2008]. 
 
Rys. 1. Czynniki pozytywnie oddziałujące na poszczególne dziedziny życia i działalności człowieka; 1 – zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych, 2 – zmniejszenie importu energii, 3 – zmniejszenie skażenia środowiska naturalnego, szczególnie na obszarach 
zurbanizowanych, 4 – podniesienie poziomu dochodów w rolnictwie, 5 – rozwój obszarów wiejskich i tworzenie miejsc pracy 

Fig. 1. Factors positively influencing particular categories of live and activities of humanity; 1 – GHG emission reduction, 2 – energy 
import reduction, 3 – urban pollution reduction, 4 – farm income improvement, 5 – rural development/job creation  
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Paliwo z glonów jako biopaliwo III generacji. Przyznaje się, że produkcja 
biomasy na biopaliwa (wodór, węglowodór) z glonów jest najbardziej wydajna. 
W optymalnych, sztucznie polepszonych warunkach, w naturalnym oświetle-
niu fotosynteza glonów jest ponad 30-krotnie bardziej wydajna niż najbardziej 
fotosyntetycznie efektywnych roślin rolniczych. Produkcja glonów w zamknię-
tych warunkach jest jednak dość kosztowna i trudna technicznie. Produkcja 
biomasy z glonów w specjalnych fotobioreaktorach jest wykorzystywana do 
sekwestracji CO2. W znaczeniu technicznym sekwestracja jest rozumiana jako 
zespół czynności, mających na celu wychwycenie, transport oraz unieszkodli-
wienie lub trwałe zdeponowanie i odizolowanie dwutlenku węgla od biosfery. 
 
Znane są metody wykorzystania terenów pustynnych do produkcji biomasy  
z glonów. Wzbogacana w CO2 woda przepływa w foliowych zbiornikach, które 
eliminują jej parowanie. Półproduktem glonowej hodowli jest białko i O2. De-
partament Energii USA oszacował, że do pokrycia obecnego zapotrzebowa-
nia USA na paliwa wystarczy uprawa glonów na biopaliwo na powierzchni 
ok. 39 000 km2. Paliwo glonowe uznawane jest za biopaliwo III generacji. 
 
Podsumowanie  
 
Jedno miejsce pracy w rolnictwie zapewnia trzy miejsca pracy w innych sekto-
rach. Należy jednakże rozważyć korzyści i zagrożenia, wynikające z uprawy 
roślin rolniczych użytkowanych na cele nieżywniościowe w kraju i zagranicą. 
 
W 2010 r. ziarno zbóż, niespełniające wymagań jakościowych dotyczących 
zbóż w zakupie interwencyjnym bądź niepodlegające takiemu zakupowi, 
zaliczono do biomasy, która będzie mogła być wykorzystana w energetyce. 
W ocenie resortu gospodarki takie rozwiązanie umożliwiłoby zagospodaro-
wanie ziarna gorszej jakości i poprawę opłacalności produkcji rolnej, a jed-
nocześnie obniżenie kosztów uzyskania biomasy przez wytwórców energii. 
W ocenie Ministerstwa Gospodarki ok. 10% produkcji roślinnej w Polsce nie 
nadaje się do wykorzystania na cele konsumpcyjne. Ponadto przeznaczanie 
ziarna na cele energetyczne pozwoli na lepsze wykorzystanie słabych gleb, 
które często są wyłączane z produkcji rolnej (ugorowane). Warto podkreślić, 
że zboża są przeznaczane na cele energetyczne w wielu krajach, np. Szwe-
cji, Finlandii czy USA. 
 
Według resortu gospodarki, w 2010 r. Polska powinna uzyskać 7,5-procen-
towy udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w całym zużyciu 
energii w kraju. W 2020 r. ten udział ma dojść do 14–15%, podczas gdy ob-
ligatoryjny udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi 5,75%, wymagany 
od większości krajów europejskich w 2020 r. (tab. 1). 
 
Od paru lat w środkach masowego przekazu pojawiają się opinie, które pod-
dają ostrej krytyce wytwarzanie biopaliw z nasion rzepaku, ziarna zbóż 
uprawnych oraz trzciny cukrowej, produkowanych na polach powstałych po wy- 
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Tabela 1. Obecny i docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całości zuży-
wanej energii w niektórych krajach Europy i USA 

Table 1. Share of the energy from renewable sources in total energy consumption at 
present and to be achieved in some European countries and the USA 

Kraj 
Country 

Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całości 
zużywanej energii [%] 
Percentage of energy 

from renewable sources 
in total energy  

consumed 

Obligatoryjny udział  
energii ze źródeł  

odnawialnych [%] 
Obligatory share 

of the energy  
from renewable 

sources [%] 
UE-25  EU-25 12,00 5,75 
Austria  Austria – 5,75 
Belgia  Belgium 5,75 5,75 
Cypr  Cyprus 2,39 5,75 
Czechy  The Czech Republic 5–6% 5,55 
Dania  Denmark 20% (2011) 5,75 
Estonia  Estonia 13 5,75 
Finlandia  Finland – 5,75 
Francja  France 7% (2010); 10% (2015) – 
Niemcy  Germany 4 5,75 
Grecja  Greece – 5,75 
Węgry  Hungary – 5,75 
Włochy  Italy – 2,50 
Łotwa  Latwia – 5,75 
Litwa  Lithuania – 5,75 
Luksemburg  Luxembourg – 5,75 
Holandia  The Netherlands 10% (2020) 5,75 
Polska  Poland 7,5% (2010); 14% (2020) 5,75 
Portugalia  Portugal – 5,75 
Słowacja  Slovakia – 5,75 
Słowenia  Slovenia – 5,00 
Hiszpania  Spain 12,1 5,83 
Szwecja  Sweden – 5,75 
Zjednoczone Królestwo (W. Brytania) 
United Kingdom (Great Britain) – 5,00 

USA 7,5 mld galonów ok. 2012 – 
Źródło: Draft report... [2008]. 
Source: Draft report... [2008]. 
 
karczowaniu puszczy tropikalnej [Draft report... 2008]. Dowiedziono, że na 
polu uprawnym po wykarczowaniu puszczy tropikalnej występuje ograniczo-
na wymiana gazowa. Takie pole szybciej wyjaławia się i wymaga kosztownej 
rekultywacji. Ponadto zamiana puszczy w pole uprawne ogranicza różnorod-
ność biologiczną, przyczynia się do rozwoju patogenów, szkodników i chorób. 
Należy więc zważyć, czy opisane wyżej straty równoważy ograniczona na-
wet o 90% emisja gazów cieplarnianych do atmosfery (rys. 2). 
 
Do produkcji biodiesla – biopaliwa, będącego zazwyczaj olejem napędowym 
do silników o zapłonie samoczynnym służy olej napędowy. Paliwo to nie jest 
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Źródło: Draft report... [2008]. 
Source: Draft report... [2008]. 
 
Rys. 2. Emisja gazów cieplarnianych niektórych biopaliw produkowanych z biomasy 

roślin rolniczych i paliw produkowanych na bazie surowców kopalnych (ben-
zyny, oleju napędowego)  

Fig. 2. Level of greenhouse-gases´emission from sereval biofuels produced from 
agricultural plants as compared with fuels obtained on the basis of fossil so-
urces (gasoline, Diesel oil) 

 
czystym olejem rzepakowym, lecz jest przetworzone chemicznie do postaci 
estrów kwasów tłuszczowych. Biodiesel może być stosowany samodzielnie 
lub jako domieszka do zwykłych olejów napędowych, najczęściej w ilości 
kilku (3–5) procent. Należy jednak zaznaczyć, że biopaliwo wyprodukowane 
na bazie oleju rzepakowego jest droższe w produkcji od paliw ropopochod-
nych. Cena tego paliwa może być jednak niższa, gdyż to biopaliwo jest pro-
mowane przez stosowanie ulg podatkowych, zwykle w postaci niższej akcyzy. 
 
Należy mieć na uwadze, że wycofanie się rządów ze wspierania produkcji 
biopaliw, zgodnie z danymi raportu Dyrektoriatu Handlu i Rolnictwa OECD 
[Draft report... 2008] spowoduje znaczne zmniejszenie wykorzystania wszyst-
kich rodzajów biopaliw, szczególnie biopaliw płynnych – etanolu i biodiesla. 
Zwiększy się natomiast bardzo emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych. 
Spadną wprawdzie ceny ziarna i jego przetworów (rys. 3), zmniejszy się też 
areał uprawy tych roślin (rys. 4). W sumie taka polityka zmniejszy bezpie-
czeństwo energetyczne wielu krajów, a także będzie skutkowała negatyw-
nymi efektami ekonomicznymi i społecznymi. 
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Źródło: Draft report... [2008]. 
Source: Draft report... [2008]. 
 
Rys. 3. Względny spadek światowych cen ziarna, nasion oleistych i produktów rolniczych w wyniku zaprzestania polityki wspierania 

produkcji roślin rolniczych użytkowanych jako biopaliwa (uśredniona symulacja dla lat 2013–2017) 
Fig. 3. Relative reduction of world prices of grains, oilseeds and rother agricultural products as the results of cessation of support 

policy for production of agricultural plants used as biofuels (simulation on an average for 2013–2017) 
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Źródło: Draft report... [2008]. 
Source: Draft report... [2008]. 
 
Rys. 4. Względny areał uprawy zbóż, ryżu, roślin oleistych w różnych regionach świata wraz z zaprzestaniem polityki wspierania 

produkcji roślin rolniczych przeznaczonych na produkcję biopaliw (uśredniona symulacja dla lat 2013–2017)  
Fig. 4. Relative reduction of acreage of grains, rice, oil seeds in different regions of the world as the results of cessation of support 

policy for production of agricultural plants used as biofuels (simulation on an average for 2013–2017) 
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THE ROLE OF BIOMASS AND FOSSIL FUEL SUBSTITUTES  
IN INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY  

OF THE SUSTAINABLE AGRICULTURE 
 

Summary 
Presented are several types of biomass suitable for conversion to solid, liq-
uid and gaseous biofuels of I, II and III generation. Considered are advan-
tages and threats connected with indispensable increase of the share of ag-
riculture in the use of biomass as the Renewable Energy Source (RES). 
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