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Podstawowym surowcem do produkcji paliw jest obecnie ropa nafto-
wa. W okresie ostatnich 60 lat zużycie ropy naftowej wzrosło o kilkaset 
procent. Specyfika rozwiązań technicznych stosowanych w pojazdach 
dostawczych, ciężarowych oraz rolniczych sprawia, że dominującym 
źródłem napędu jest silnik Diesla, co determinuje progresywny wzrost 
zużycia oleju napędowego (ON) w transporcie kołowym i rolnictwie5). 
Sytuacja geopolityczna i ekonomiczna Polski sprawia, że większość ropy 
naftowej zużywanej do produkcji paliw jest importowana. Powoduje to 
różne negatywne zjawiska, m.in. znaczną zmienność cen paliw6).

Biodiesel jest paliwem alternatywnym w stosunku do konwen-
cjonalnego oleju napędowego7). Może on być wytwarzany zarówno 
z tłuszczów roślin jadalnych (soja, rzepak, słonecznik, lnianka, palma, 
nasiona bawełny)1, 2, 8, 9) lub niejadalnych (rącznik, miodła indyjska, 
jatrofa), jak oleju talowego oraz oleju przepracowanego10–13). Surowcem 
do produkcji bioestrów są również oleje posmażalnicze, które wyma-
gają obróbki wstępnej14). Tłuszcze zwierzęce (wieprzowe, wołowe, 
drobiowe) mają ograniczone zastosowanie ze względu na ich stałą 
konsystencję15, 16). Nie stosuje się tłuszczów rybich, ponieważ zawierają 
długołańcuchowe i niestabilne oksydacyjnie kwasy tłuszczowe.

Bezpośrednie wykorzystanie oleju rzepakowego wiąże się 
z trudnościami natury technicznej, związanymi z jego specyficz-
nymi właściwościami fizykochemicznymi, które sprawiają, że olej 
ten nie może być zastosowany do zasilania niezmodyfikowanego 
silnika diesla17–20). Biodiesel może być stosowany w silnikach 
konwencjonalnych z niewielkimi zmianami lub nawet bez zmian 

Long term results of field expts. with cultivation of winter 
and spring rapes, white mustard, camelina and oil flax 
were used for evaluation of biodiesel oil prodn. economy 
(energy return on energy invested). The energy efficiency 
was in all cases lower (8.3–17.1 GJ/ha) than that of winter 
rape (43.1 GJ/ha).

Obliczono efektywność energetyczną produk-
cji biopaliw z wybranych jarych roślin olei-
stych i porównano ją z wynikami dla rzepaku 
ozimego, głównej rośliny oleistej, wykorzy-
stywanej w Europie do produkcji biodiesla. 
Wyniki badań jednoznacznie wskazują stratę 
energii występującą podczas przetwarzania 
oleju z rzepaku jarego, gorczycy białej i lnianki 
siewnej na biodiesel.

Ciągły rozwój industrializacji pociąga za sobą konieczność zaspoka-
jania coraz większych potrzeb energetycznych1, 2). Z prognoz wynika3), 
że do 2020 r. nastąpi wzrost zużycia energii o ok. 60%. Badania wska-
zują również na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu 
energetycznego, a obserwowane różnice w prognozach dotyczą tylko 
terminu jego wystąpienia4).
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Prof. dr hab. Wojciech BUDZYŃSKI w roku 1971 
ukończył studia na Wydziale Rolniczym w Akade-
mii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapow-
skiego w Olsztynie. Obecnie pracuje na stano-
wisku profesora zwyczajnego w Katedrze Agro-
technologii i Zarządzania Produkcją Roślinną na 
Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Specjalność – organizacja i technologie 
produkcji surowców żywnościowych i energe-
tycznych, systemy gospodarowania rolniczego, 
oddziaływanie rolnictwa na środowisko

konstrukcyjnych21, 22). Pozostaje więc przystosowanie paliwa (jakim 
jest surowy olej roślinny) do obecnie użytkowanych silników. 
Popularnym procesem przygotowania oleju do spalania w silnikach 
wysokoprężnych jest poddanie go reakcji transestryfikacji23–29). 
Jednakże opłacalność ekonomiczna przetworzenia i użytkowania 
takiego oleju jest bardzo często wątpliwa30).

Biodiesel jest przyjaznym dla środowiska paliwem. Jego wyko-
rzystanie zmniejsza emisję związków szkodliwych (nie zawiera ani 
siarki, ani związków aromatycznych, a także emituje mniejsze ilości 
sadzy). Ze względu na korzyści ekologiczne produkcja biodiesla szyb-
ko rozprzestrzeniła na całym świecie7, 14, 31, 32). Oprócz zalet środowi-
skowych, jest to również zrównoważony rozwój, różnorodność paliw, 
wzrost liczby miejsc pracy na terenach wiejskich przy produkcji, 
zwiększenie podatku dochodowego, zwiększenie inwestycji w aktywa 
trwałe rozwoju rolnictwa oraz międzynarodowa konkurencyjność33, 

34). Zwolennicy produkcji biopaliw uważają, że uprawa roślin energe-
tycznych pozwala na rozwój terenów wiejskich poprzez lepsze wyko-
rzystanie gruntów do produkcji biomasy1, 2, 35). Produkcja biopaliw na 
terenach rolniczych niesie za sobą wiele korzyści, głównie poprzez 
aktywizację społeczno-gospodarczą, możliwość tworzenia nowych 
miejsc pracy, dywersyfikację źródeł dochodów, możliwość sprze-
daży nadwyżek produktów rolnych, efektywniejsze wykorzystanie 
potencjału produkcyjnego (ziemi, maszyn, siły roboczej), możliwość 
rozwoju energetyki rozproszonej oraz możliwość pozyskania fundu-
szy zewnętrznych (środki unijne, ochrona środowiska)36). Niezmiernie 
ważne jest również bezpieczeństwo energetyczne, czyli niezawod-
ność dostaw paliw, ograniczenie stosowania paliw kopalnych, łatwa 
dostępność, dystrybucja krajowa i odnawialność surowcowa34).

Rozwój czystych i odnawialnych zasobów energii jest postrze-
gany jako jedno z największych wyzwań stojących przed ludzko-
ścią w średnio- i długoterminowym okresie37). 
Jednakże polityczne i społeczne poparcie dla 
biopaliw zostało podważone pod względem 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywno-
ści. Kwestionuje się uzasadnienie, że biopaliwa 
przyczyniają się do znacznego zmniejszenia 
emisji ditlenku węgla38). Pojawiła się krytyczna 
ocena wpływu biopaliw na środowisko i kosz-
tów związanych z ich produkcją oraz doborem 
odpowiedniej technologii i surowców. Produkcja 
biopaliw może doprowadzić do zmniejszenia 
różnorodności biologicznej, znacznych zmian 
przeznaczenia gruntów, podwyżki cen żywności 
oraz rywalizacji o zasoby wodne. Biorąc pod 
uwagę liczbę krajów z niedoborem żywności, 
produkcja biopaliw jest postrzegana jako zagro-
żenie związane ze wzrostem cen podstawowych 
artykułów żywnościowych39–41).

Z wcześniejszych badań przeprowadzonych 
przez Jankowskiego i Budzyńskiego42, 43) jedno-
znacznie wynika, że najlepszym surowcem do 
produkcji biodiesla jest rzepak. W porównaniu 
z innymi olejami (np. z nasion gorczycy białej 
i sarepskiej oraz z nasion lnu i lnianki) olej rze-
pakowy wykazał największą wartość opałową 

(28,5 MJ/kg). Ze względu jednakże na rosnące zapotrzebowanie na 
nasiona rzepaku, zarówno do celów konsumpcyjnych, jak i paliwo-
wych, podejmowane są próby wykorzystania innych dostępnych 
w warunkach krajowych nasion oleistych. Coraz większa liczba bada-
czy koncentruje się na olejach niejadalnych do produkcji biodiesla. 
Z technicznego punktu widzenia takie paliwo nadaje się do napędu 
silników diesla. Głównymi surowcami są nasiona gorczycy44–48) oraz 
lnu49–51). Jednak ze względu na duży udział kwasu linolenowego oleje 
z lnianki i lnu nie powinny stanowić jedynego surowca do produkcji 
biodiesla52).

Hipoteza badawcza zakłada, że niekonsumpcyjne jare rośliny 
oleiste, dzięki niższym nakładom energetycznym wydatkowanym na 
produkcję surowca olejarskiego przeznaczonego na cele petrochemicz-
ne, charakteryzują się dostateczną sprawnością energetyczną produkcji 
biodiesla i są alternatywą dla biopaliwa z nasion rzepaku ozimego, 
głównej rośliny dostarczającej oleju spożywczego w kraju.

Część doświadczalna

Materiał i metodyka badań

Materiał badawczy uzyskano w wyniku dwuletniego (2009–2010) 
eksperymentu polowo-łanowego prowadzonego w ramach projektu 
„Efektywne systemy produkcji biomasy na gruntach rolniczych i jej kon-
wersja do paliw ciekłych i gazowych”. Badaniami objęto takie rośliny 
oleiste, jak rzepak ozimy i jary, gorczyca biała, lnianka siewna oraz len 
oleisty. Doświadczenie zajmowało powierzchnię 8 ha. Ocenę wartości 
energetycznej surowca oparto na rzeczywistym plonie nasion oraz ener-
gii skumulowanej w tłuszczu (oleju), użytecznej do produkcji estrów 
metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. W tabeli 1 przedstawiono 

Table 1. Technological operations taking into account the oilseed crops (energy consuming) technol-
ogy factors

Tabela 1. Operacje technologiczne dla roślin oleistych uwzględniające przemysłowe (energo-
chłonne) czynniki technologii

Odmiana

Nawożenie 
przedsiewne 

(NPKS), 
kg/ha

Nawożenie 
pogłówne 
N, kg/ha

Regulacja 
zachwaszczenia

Ochrona przed 
szkodnikami

Ochrona 
przed 

chorobami

Rzepak 
ozimy 
Elektra 

80/120/40 160 ColzorTrio405EC
+Perenal104EC

NurelleMax515EC 
+Proteus110OD
+Mavrik 240EW

Pictor 
400SC

Rzepak 
jary 

Trend
60/40/80/15 30 Galera334SL 

(+Fusilade)

Fury 100 EW 
+Patriot 100 EC 
+Mospilan 20 SP

Prorok 
450EC 

Gorczyca 
biała 

Borowska
60/30/60/15 - Galera 334 

Patriot 100EC 
+Ripcord Super 

050EC 
-

Lnianka 
biała 

Borowska
60/30/60/15 - Treflan 

przedsiewnie - -

Len ole-
isty Szafir 60/30/60 - Glean - -

operacje technologiczne wykonywane dla badanych roślin oleistych. 
W operacjach technologicznych używano typowych maszyn i narzędzi 
stosowanych w produkcji rolniczej. Zawartość oleju użytecznego petro-
chemicznie określono metodą tłoczenia. Wartość opałową nasion, oleju 
i słomy określano w bombie kalorymetrycznej adiabatycznej w Katedrze 
Paszoznawstwa UWM w Olsztynie.

Metodyka obliczeń

Nakłady energii na produkcję obliczono wg rzeczywistych danych 
technologicznych, przyjmując że w 1 kg N skumulowano 77 MJ 
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energii, w 1 kg K2O 10 MJ, w 1 kg 
P2O5 15 MJ, w środkach ochrony 
roślin 300 MJ/kg substancji aktywnej, 
a w ON 48 MJ. Nakłady energetycz-
ne zastosowania ciągników i maszyn 
w procesie produkcyjnym wyliczono, 
mnożąc jednostkową materiałochłon-
ność zestawu przez energetyczny 
ekwiwalent wynoszący 112 MJ/kg 
masy. Pracę ludzką wyliczono ekwi-
walentem 40 MJ/rbh. Wielkość nakła-
dów energetycznych poniesionych na 
materiały obliczono, przyjmując ich 
rzeczywiste zużycie oraz wskaźni-
ki energii skumulowanej. Nakłady 
energii skumulowanej ponoszone na 
produkcję nasion badanych gatun-
ków określono metodą analizy pro-
cesów wg własnych, bezpośrednich 
pomiarów zużycia oleju napędowego, 
nakładów siły roboczej i rzeczywistej 
wydajności maszyn na polach produkcyjnych z wykorzystaniem 
maszyn i urządzeń typowych dla produkcji rolniczej53, 54). Sprawność 
energetyczną biopaliwa oceniano wskaźnikiem EROEI (energy return 
on energy invested). Wskaźnik ten odzwierciedla ilość energii możli-
wej do wykorzystania z danego paliwa w stosunku do energii zużytej 
na jego wyprodukowanie55). W analizie energetycznej procesów estry-
fikacji nie uwzględniono ani glicerolu, ani fazy glicerynowej, ani 
szlamu organicznego, zużywając je jako surowce do kompostowania 
w gospodarstwie. Zaplanowano półtechniczną skalę eksperymentu 
polowego, aby zapewnić ilość nasion do przerobu na linii technolo-
gicznej do tłoczenia i estryfikacji.

Omówienie wyników

Jare rośliny oleiste (rzepak jary, gorczyca biała, lnianka siewna, 
len oleisty) wykazują w północno-wschodniej Polsce dużą zawodność 
plonowania w poszczególnych latach. Spośród badanych gatunków 
najwyższy średni plon nasion i słomy uzyskano z rzepaku ozimego 
(tabela 2). Plon tłuszczu otrzymany z nasion jarych roślin oleistych 
metodą tłoczenia nie był wysoki. Najwyższy plon tłuszczu z 1 ha 
zapewniał len oleisty 470 kg/ha. Lnianka siewna dostarczyła plon 
oleju o 70,6% niższy, a gorczyca biała aż o 81% niższy. Nie sprawdził 
się w porównywaniach tej cechy rzepak jary. W północno-wschodnim 
regionie Polski jego wydajność nasion i tłuszczu była absolutnie 
niezadowalająca.

Z tabeli 3 wynika, że nakłady skumulowanej energii poniesione na 
agrotechnikę tych gatunków (technologię produkcji) były niższe w sto-
sunku do tych, które ponoszono na uprawę rzepaku ozimego: od 26,9% 
dla rzepaku jarego do nawet 51,4% dla lnu oleistego. Gatunki te są 
uważane za ekstensywne i mają małe potrzeby nawozowe wynikające 
także z małej plenności.

Wskaźniki energetycznej sprawności uprawy, szczególnie produkcji 
ogółem, były dość wysokie i porównywalne z rzepakiem ozimym, 
jednak odnosiły się do bardzo niskich plonów. Niski plon energii 

uzyskany został zatem niskim nakładem energii (tabela 4). Nakłady 
energii na tłoczenie oleju i estryfikację należy ocenić jako dość wyso-
kie. Z jarych roślin oleistych największe były w przypadku lnianki 
i lnu oleistego. Jare rośliny oleiste (rzepak jary, gorczyca biała, lnianka 
siewna, len oleisty) plonowały niezadowalająco i mało wiernie mimo 
zastosowania średniointensywnej technologii.

Wskaźnik sprawności energetycznej produkcji pierwotnej surow-
ca (nasiona) poszczególnych gatunków był wysoki i wynosił od 
3,3 dla rzepaku jarego do 7,4 dla lnu. Natomiast wydajność energii 
użytecznej do konwersji na biodiesel stanowiła tylko od 13,1% 
energii ogółem skumulowanej w biomasie gorczycy do 19,4% 
energii w biomasie lnianki. Wskaźnik EROEI badanych jarych 
roślin oleistych wyniósł dla rzepaku jarego, gorczycy białej i lnianki 
siewnej poniżej 1,0. Oznacza to, że przetwarzając olej z powyż-
szych gatunków na biodiesel, wydatkuje się więcej energii na 
wyprodukowanie surowca oraz jego przetworzenie na biopaliwo niż 
otrzymuje w biodieslu. Rzepak ozimy i len oleisty charakteryzowały 
się wskaźnikiem EROEI powyżej 1, a zatem możliwy był uzysk 
energii w płynnym paliwie roślinnym w stosunku do nakładów 
energetycznych zainwestowanych w pozyskanie i przerób surowca. 
Jednak jest to wartość zdecydowanie niezadowalająca. Według Hall 
i współpr.56) minimalna wartość tego wskaźnika powinna wynosić 
co najmniej 3, gwarantując ekonomiczną opłacalność produkcji 
biopaliwa. W dostępnej literaturze wartość omawianego wskaźnika 
przybiera zróżnicowane wartości. Najmniej korzystny od 0,76 (dla 
oleju słonecznikowego)31) do 4,557), a nawet do 8,758). Mimo że olej 
sojowy stanowi dobry surowiec do produkcji biodiesla, może przy-

Table 2. Yields of oilseed crops (mean   for the study years), Mg/ha

Tabela 2. Plony roślin oleistych (wartości średnie dla lat badań), Mg/ha

Gatunek Nasiona Olej Słoma
Rzepak ozimy 5,58 1,26 10,04
Rzepak jary 1,19 0,32 2,58

Gorczyca biała 1,26 0,24 2,27
Lnianka siewna 1,60 0,37 1,82

Len oleisty 1,88 0,47 3,03

Table 3. Cumulated energy input for the production and processing of raw material for biofuel plants (mean   for 
the study years), GJ/ha

Tabela 3. Nakłady energii skumulowanej na produkcję i przetworzenie surowca na biopaliwo roślin ole-
istych (wartości średnie dla lat badań), GJ/ha

Gatunek
Nakłady 

ogółem na 
produkcję

Plon energii
Tłoczenie 

oleju Estryfikacja
Uzysk energii 

z wytłoczonego 
oleju

Energia 
biopaliwanasio-

na słoma ogó-
łem

Rzepak 
ozimy 24,9 137,7 145,5 283,2 8,0 4,7 47,8 43,1

Rzepak 
jary 18,2 60,2 18,2 78,4 1,7 1,2 13,7 12,5

Gorczyca 
biała 13,2 56,2 13,2 69,5 1,6 0,8 9,1 8,3

Lnianka 
siewna 12,8 59,2 12,8 72,0 2,0 1,3 14,0 12,7

Len 
oleisty 12,1 90,0 12,1 102,1 2,4 1,7 18,8 17,1

Table 4. The energy efficiency of investigated oilseeds crops

Tabela 4. Efektywność energetyczna badanych roślin oleistych

Wyszczególnienie

Gatunek
rze-
pak 

ozimy 

rzepak 
jary

gor-
czyca 
biała 

lnianka 
siewna

len 
oleisty

Energetyczna sprawność 
produkcji (N) 5,5 3,3 4,3 4,6 7,4

Energetyczna sprawność 
produkcji (N+S) 11,4 4,3 5,3 5,6 8,4

Energia użyteczna do kon-
wersji na biodiesel, % 17,0 17,5 13,1 19,4 18,4

Energetyczna sprawność 
biodiesla (EROEI) 1,1 0,6 0,5 0,8 1,1

N – nasiona, S – słoma
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nosić stratę energii podczas produkcji i przetwarzania na biodiesel 
(wartość EROEI 0,78)31). Odnotowywane są również wartości tego 
wskaźnika znacznie korzystniejsze (4,5)59). W przypadku rzepaku 
ozimego najniższą wartość odnotowano na poziomie 1,0560), a naj-
korzystniejszą 3,7161).

Podsumowanie

Plony nasion form jarych w porównaniu z rzepakiem ozimym 
stanowiły tylko od 21,3% (rzepak jary) do 33,7% (len) plonów wzorca. 
Uzyskany plon surowca jest zecydowanie niezadowalający. Wskaźnik 
EROEI badanych jarych roślin oleistych był zdecydowanie poniżej 
założeń hipotezy badawczej. Nie można więc tych gatunków uznać 
za alternatywne rośliny energetyczne dla rzepaku ozimego i używać 
jako substytutu surowcowego do produkcji biopaliwa płynnego. 
Energetyczna sprawność produkcji jarych roślin oleistych jest wysoka, 
a wykorzystanie energetyczne tego surowca może odbywać się przez 
użycie go jako biopaliwa stałego, bez ponoszenia nakładów energii 
koniecznych na przetworzenie surowca.

Otrzymano: 13-11-2014
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Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Praca zbiorowa
(red. Ludwik Komorowski i Andrzej Olszowski)

CHEMIA FIZYCZNA
t. 4 LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 r., ISBN 978-83-01-17225-1, 844 strony, cena 63,20 zł

Recenzowany podręcznik akademicki jest 
nowością wydawniczą. Jest to praca zbioro-
wa ponad pięćdziesięciu autorów i stanowi 
uzupełnienie wcześniej wydanych tomów 
tego znanego i cenionego podręcznika che-
mii fizycznej. Wydany przez PWN pod-
ręcznik składa się z czterech tomów. Dwa 
pierwsze tomy zawierają omówienie teore-
tycznych podstaw ogólnej chemii fizycznej 
(t. 1 Podstawy fenomenologiczne, 2009 r., 
t. 2 Fizykochemia molekularna, 2011 r.). 
W trzecim tomie Czytelnik zapoznaje się

z problemami obliczeniowymi zagadnień
poruszanych w poprzednich tomach (t. 3 
Obliczenia fizykochemiczne, 2010 r.). 
W ostatnim tomie tego podręcznika przed-
stawiono wzorcowe przykłady planowania 
i realizacji eksperymentów oraz wyłożono 
prawidłowe metody obróbki i prezentacji 
danych doświadczalnych.

Recenzowany podręcznik jest bardzo 
obszerny. Znajduje się w nim 457 rysunków 
i 147 tabel. Na końcu książki podano boga-
ty spis literatury uzupełniającej, obejmujący
117 podręczników, 19 poradników i zbiorów 
danych, 64 prace oryginalne oraz 42 strony 
internetowe. Książka składa się z dwóch czę-
ści, z których każda podzielona jest na dzie-
sięć rozdziałów. Pierwsza część przygotowuje 
Czytelnika krok po kroku do pracy w labora-
torium chemii fizycznej. Omówione zostały
zasady bezpieczeństwa w laboratorium ze 
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie 
niesie za sobą praca w tej dziedzinie chemii. 
Zaprezentowane zostało niezbędne wyposa-
żenie laboratorium w szkło i odpowiednie 
urządzenia. Omówiono też matematyczną
obróbkę i właściwy sposób przedstawiania 
danych eksperymentalnych. W dalszych 
rozdziałach części pierwszej podręcznika 
przedstawiono klasyczne i instrumentalne 
metody pomiarów różnych wielkości fizy-
kochemicznych. Objaśniono zasadę działania
zarówno prostych przyrządów pomiarowych 
(np. urządzeń do pomiarów temperatury 
i ciśnienia) jak i bardzo zaawansowanych 
instrumentów pomiarowych, takich jak np. 
spektrometr NMR.

Druga część podręcznika prezentuje 
konkretne przykłady doświadczeń z podsta-
wowych działów chemii fizycznej, w tym 
z termodynamiki, elektrochemii, kinety-
ki chemicznej oraz spektroskopii mole-
kularnej. Proponowane eksperymenty są
zaplanowane w taki sposób, aby można je 
było odtworzyć w typowym laboratorium 
studenckim. W prezentacji każdego ekspe-
rymentu wyodrębniono cel doświadczenia, 
potrzebne materiały i sprzęt, wykonanie 
i opracowanie wyników. Zwrócono też
szczególną uwagę na analizę niepewności 
wyników, która decyduje o wiarygodności 
wykonanego pomiaru.

Przedstawione eksperymenty mogą
z powodzeniem urozmaicić program każdej
pracowni studenckiej. Przykładem może być
badanie kinetyki wzrostu mikroorganizmów, 
gdzie studenci mają szansę wykonać ekspery-
ment z zakresu chemii fizycznej z wykorzy-
staniem żywych organizmów.

Recenzowany podręcznik wypełnia lukę
w polskim piśmiennictwie poświęconym 
planowaniu i interpretacji eksperymentów 
z chemii fizycznej. Ogromna liczba doświad-
czeń prezentowanych w tej publikacji może
zainspirować nauczycieli akademickich pla-
nujących zajęcia studenckie. Podręcznik jest 
też cennym źródłem informacji nie tylko dla 
nauczycieli, ale również dla studentów oraz 
osób rozpoczynających pracę w dziedzinie 
eksperymentalnej chemii fizycznej.

Dr Tomasz Gubica
Warszawski Uniwersytet Medyczny

www.przemchem.pl


