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High, medium and low crop methods for triticale cultiva-
tion were compared in respect to energy efficiency of 
the biofuel prodn. from the biomass. The highest energy 
efficiency was achieved for the lowest amt. of energy con-
sumption for triticale cultivation (low fertilization level).

Przedstawiono efektywność energetyczną 
produkcji biopaliw z biomasy pszenżyta ozi-
mego. Porównano trzy technologie produkcji 
różniące się nakładami energetycznymi wy-
datkowanymi na pozyskanie surowca i jego 
przetworzenie. Wykazano wyższą sprawność 
energetyczną wykorzystania energetycznego 
biomasy produkowanej w technologii o najniż-
szym zapotrzebowaniu energetycznym.

Konieczność pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, takich 
jak wiatr, woda lub biomasa, wynika m.in. z faktu, że coraz bardziej 
ograniczone są zasoby paliw kopalnych. Biopaliwa pierwszej generacji 
(biodiesel, bioetanol) i gazowe (gaz opałowy) nadal stanowią podsta-
wowe źródło energii odnawialnej. Wytwarzane są bezpośrednio lub 
pośrednio z surowców żywnościowych, z wykorzystaniem procesów 
fermentacyjnych lub transestryfikacyjnych.

Bioetanol jest strategicznym surowcem szeroko wykorzystywanym 
w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i petro-

chemicznym1), a obecnie wymieniany jest także wśród najważniejszych 
biopaliw stosowanych w transporcie2, 3). Spirytus gorzelniany wyko-
rzystywany paliwowo może być mieszany z benzyną w różnych pro-
porcjach lub też występować jako samodzielne paliwo w specjalnie do 
tego skonstruowanych silnikach4, 5). Surowce do produkcji bioetanolu 
to surowce zawierające cukier (trzcina cukrowa, burak cukrowy, sorgo, 
owoce), skrobię (ziarna kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, 
ryżu, bulwy ziemniaka, topinambur) oraz lignocelulozę (drewno, 
słoma, trawy)6, 7). Fermentacja etanolowa jest jedną z najstarszych tech-
nik biotechnologicznych stosowanych przez człowieka. Wykorzystuje 
ona drobnoustroje, najczęściej drożdże Saccharomyces cerevisiae, 
które w warunkach beztlenowych przetwarzają cukry do alkoholu 
etylowego. Produkcja bioetanolu obejmuje trzy procesy. Pierwszym jej 
etapem jest hydroliza cukrów wyższych do monomerycznej glukozy. 
Drugim etapem jest fermentacja glukozy do etanolu i ditlenku węgla, 
zgodnie z reakcją (1):

    C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 (1)

Trzecim etapem jest proces termochemiczny, polegający na destyla-
cji, która powoduje usunięcie nadmiaru wody i prowadzi do uzyskania 
etanolu absolutnego2). Zawartość wody powyżej 0,02% dyskwalifikuje 
etanol jako dodatek paliwowy ze względu na możliwość wystąpienia 
separacji faz benzyna-woda8, 9).

Koncepcja wykorzystania bioetanolu jako paliwa sięga począt-
ków motoryzacji. W 1908 r. Henry Ford uważał etanol roślinny 
za paliwo przyszłości. Etanol jako paliwo jest znacznie bardziej 
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przyjazny środowisku niż dotychczas stosowane produkty otrzy-
mywane z ropy naftowej. Spaliny etanolu są mniej toksyczne niż te 
powstające w wyniku stosowania benzyny lub oleju napędowego. 
W przeciwieństwie do benzyny, etanol jest paliwem natlenionym, 
w którym tlen stanowi prawie 35% masy cząsteczki. Podczas jego 
spalania powstaje mniej tlenków azotu, tlenku węgla i ozonu, 
a także zmniejszona jest emisja CO do atmosfery3, 10, 11). Wyniki 
badań sugerują, iż po prawidłowym dostrojeniu parametrów silnika, 
mieszanki etanolu i benzyny mogą prowadzić do zwiększenia 
wydajności i zmniejszenia emisji CO12).

Wykorzystanie bioetanolu ogranicza się przeważnie do stosowa-
nia w postaci niewielkiego (5–10%) dodatku do paliw tradycyjnych. 
Obecne na rynku silniki samochodowe nie wymagają wprowa-
dzania zmian konstrukcyjnych i mogą bezawaryjnie pracować, 
wykorzystując taką mieszankę. Coraz większy udział bioetanolu 
w benzynie, aż do zastąpienia paliw kopalnych biopaliwami, wymu-
sza wprowadzenie znacznej ingerencji w konstrukcję silników. 
Zmiany te wynikają z innych właściwości fizyko-chemicznych 
paliw pochodzenia roślinnego (temperatury zapłonu, prężności par) 
i wymagają znacznych nakładów finansowych ze strony koncernów 
samochodowych13, 14).

Problemy, z jakimi zmaga się współczesny przemysł paliwowy, 
zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań. Biopaliwa, pozyski-
wane z szeroko i łatwo dostępnej biomasy, mogą stanowić odpowiedź 
na rodzące się trudności, stając się odpowiednimi zamiennikami dla 
paliw tradycyjnych15). Jednoroczne rośliny energetyczne ze względu 
na krótką rotację mogą w zależności od zapotrzebowania, w relatywnie 
krótkim czasie być źródłem surowca16). W Polsce przewagę stanowią 
gleby lekkie, a pszenżyto ze względu na niezbyt wysokie wymagania 
glebowe jest postrzegane jako potencjalnie najbardziej korzystny 
surowiec do produkcji bioetanolu17).

Ważnym elementem oceny produkcji biopaliw obok kosztów jest 
rachunek efektywności energetycznej. Z rachunku tego wynika, jak 
wielkie trzeba ponieść nakłady energetyczne, aby uzyskać jednostkę 
energii w biopaliwach. Zaletą rachunku energetycznego jest jego nie-
zależność od relacji cen, co umożliwia porównywanie uzyskiwanych 
wyników18).

Hipoteza badawcza zakłada, iż pszenżyto ozime w technologii 
najniższego plonu, dzięki ograniczonym nakładom energetycznym 
wydatkowanym na produkcję surowca, może charakteryzować się 
wyższą sprawnością energetyczną produkcji bioetanolu w porównaniu 
z technologiami wysokoplonującymi.

Jednym z kryteriów opłacalności produkcji bioetanolu jest stosunek 
ilości energii dostarczonej w procesie produkcji do ilości energii, którą 
można uzyskać podczas spalania etanolu. Proces produkcji bioetanolu 
można podzielić na etapy produkcji surowca, produkcji bioetanolu, 
odwadniania oraz mieszania z benzyną i dystrybucji.

Część doświadczalna

Metodyka badań

Analizę efektywności energetycznej produkcji surowca wykonano 
na podstawie trzyletnich badań polowych (2009–2011) z półkarłową 
odmianą pszenżyta ozimego (Gniewko). Uprawę roli stosowa-

no zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami agrotechnicznymi. 
Efektywność energetyczna produkcji ziarna pszenżyta ozimego 
została oceniona dla najniższego, średniego oraz najwyższego plonu 
w doświadczeniu. W obliczeniach uwzględniono średnie (z 3 lat) 
plony ziarna pszenżyta ozimego. Do wyboru technologii wykorzy-
stano kwartyl jako instrument statystyczny. Nawożenie fosforowe 
(P2O5 70 kg/ha w formie superfosfatu potrójnego 46%) oraz potasowe 
(K2O 90 kg/ha w postaci soli potasowej 60%) zastosowano w całości 
przedsiewnie. Do odchwaszczenia stosowano jednorazowy oprysk 
jesienny mieszaniną herbicydów Boxer 800 EC 2 L/ha (substancja 
aktywna prosulfokarb), Glean 75 WG 5 g/ha (substancja aktywna 
chlorosulfuron) oraz Legato 500 SC 0,5 L/ha (substancja aktywna 
diflufenikan). Rozpatrywane technologie różniły się wysokością 
dawki azotu oraz poziomem ochrony przeciwgrzybowej. W ramach 
technologii najniższego plonu zastosowano nawożenie azotem w ilo-
ści 30 kg/ha (w formie saletry amonowej), zaprawianie materiału 
siewnego preparatem Baytan Universal 094 FS (substancja aktywna 
triadimenol + imazalil + fuberidazol) oraz oprysk (BBCH 31) prepa-
ratem Input 460 EC w ilości 1 L/ha (substancja aktywna spiroksamina 
300 g/ha + protiokonazol 160 g/ha). W technologii średniego plonu 
nawożenie azotem wynosiło 120 kg/ha (w dawce dzielonej 90 + 30 
w formie saletry amonowej). Ochrona przeciwgrzybowa (zaprawa 
+ jeden oprysk fungicydowy) była analogiczna to tej w technologii 
najniższego plonu. W technologii najwyższego plonu zastosowano 
nawożenie azotem w ilości 150 kg/ha (w dawce dzielonej 90 + 
60 w formie saletry amonowej), zaprawianie materiału siewnego 
preparatem Baytan Universal 094 FS, oprysk (BBCH 31) preparatem 
Input 460 EC w ilości 1 L/ha oraz preparatem Prosaro 250 EC 
(BBCH 58) w dawce 0,6 L/ha (substancja aktywna tebukonazol 
75 g/ha + protiokonazol 75 g/ha).

Metodyka obliczeń

Plon główny pszenżyta ozimego (ziarno) przeliczono na plon 
suchej masy. Przyjęto, że wartość opałowa 1 kg suchej masy 
ziarna wynosiła 18,4 MJ19). Wartość opałowa słomy jako paliwa 
energetycznego jest uzależniona przede wszystkim od jej gatunku 
oraz wilgotności. Bardziej wskazane jest użycie tzw. słomy szarej, 
czyli pozostawionej przez pewien czas po ścięciu na działanie 
warunków atmosferycznych, a następnie wysuszonej. Taki produkt 
charakteryzuje się nieco lepszymi właściwościami energetycznymi 
oraz mniejszą emisją związków siarki i chloru niż słoma żółta, 
czyli świeżo ścięta. Przyjęto, iż wartość opałowa słomy wynosi 
15,2 MJ/kg20). Szacując potencjał techniczny biomasy stałej, 
konieczne było uwzględnienie energetycznej sprawności konkret-
nych urządzeń wykorzystujących biomasę. W obliczeniach przyjęto, 
że sprawność kotła na biomasę wynosiła 80%21).

Energochłonność produkcji pszenżyta ozimego określono, 
kumulując nakłady materiałowe i energetyczne na pozyskaną 
produkcję oraz wszystkie nakłady energetyczne dla kolejno po 
sobie następujących zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych 
w poszczególnych technologiach produkcji22). Energochłonność 
materiałów określono, wykorzystując wskaźniki energochłonności 
jednostkowej (tabela 1)23). W rachunku nakładów wyodrębniono 
cztery strumienie energii: praca ludzka, nośniki energii (olej 
napędowy), materiały (nawozy sztuczne, materiał siewny, środki 
ochrony roślin) oraz maszyny i narzędzia. Nakłady środków 
produkcji, robocizny i siły pociągowej ponoszone na uprawę roli, 
siew, ochronę roślin i zbiór przeliczono na MJ, wykorzystując 
przy tym odpowiednie wskaźniki energochłonności, stosowane 
w rachunku energetycznym produkcji roślinnej. Wielkość nakła-
dów energetycznych określono na podstawie bezpośrednich pomia-
rów własnych na polach produkcyjnych stacji uniwersyteckiej 
w Bałcynach. Do oceny energetycznej posłużono się zyskiem 
energii skumulowanej. Wskaźnik efektywności energetycznej obli-
czono z relacji pomiędzy wartością energetyczną plonu a nakłada-
mi energetycznymi poniesionymi na jego wytworzenie24).
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Po zmieleniu ziarna w młynku laboratoryjnym oznaczono zawartość 
skrobi metodą Clendenninga wg ICC Standard no. 122/1. Teoretyczną 
wydajność etanolu ze skrobi obliczono wg wzoru (2)25):

 (2)

w którym Et oznacza teoretyczną wydajność etanolu, g, 1,11 wskaźnik 
przemiany skrobi w glukozę, 2 mnożnik analityczny podsumowania 
równania reakcji przekształcenia glukozy w etanol, 46 masę molową 
etanolu, 180,16 masę molową glukozy, a C naważkę skrobi, g.

Przyjęto, że praktyczna wydajność bioetanolu wynosiła 94% 
wydajności teoretycznej26). W procesie fermentacji uwzględniono 
wszystkie węzły produkcyjne (przygotowanie surowca, zacieranie, 
fermentację, rektyfikację) i przyjęto, że ilość energii potrzebna do 
wyprodukowania 1 L bioetanolu w przeliczeniu na 100-proc. spi-
rytus wynosiła 12,74 MJ27), a wartość opałowa bioetanolu wynosiła 
25,8 MJ/kg. W obliczeniach nie uwzględniono nakładów energetycz-
nych poniesionych podczas procesu odwadniania etanolu oraz przy-
gotowania mieszanki paliwowej i jej dystrybucji. Nie uwzględniono 
również wartości energetycznej wywarów podestylacyjnych (odpad 
o kodzie 02 07 02), które w końcowej fazie procesu stopniowego 
zagęszczania podlegają całkowitemu wysuszeniu, tworząc DDGS 
(dried distillers grain with solubles).

Wyniki badań oraz przeprowadzone obliczenia własne pozwoliły 
na określenie sprawności energetycznej produkcji biomasy pszenżyta 
ozimego. Najczęściej sprawność energetyczną biopaliw określa się 
wskaźnikiem EROEI (energy return on energy investment). Wskaźnik 
ten wyraża stosunek energii zawartej w jednostce biopaliwa do 
nieodnawialnej energii potrzebnej do jego wytworzenia określany 
wzorem (3)28):

 (3)

w którym rE oznacza wskaźnik sprawności (niemianowany), Eout 
energię zawartą w biopaliwie, a Ein energię dostarczoną ze źródeł 
nieodnawialnych potrzebną do wyprodukowania biopaliwa.

Omówienie wyników

Plon ziarna pszenżyta ozimego odmiany Gniewko w warunkach 
ścisłego doświadczenia zawierał się w przedziale 6,38–8,66 t/ha 
suchej masy. Zawartość skrobi w ziarnie pszenżyta nie wykazywała 
znaczących różnic (tabela 2). Zdaniem Obuchowskiego i współpr.29) 
zawartość skrobi jest ważnym, ale nie jedynym kryterium przydatności 
pszenżyta jako surowca w produkcji bioetanolu. Innym ważnym 
czynnikiem jest wydajność ziarna na jednostkę powierzchni upraw. 
Z tego też względu, mimo nieznacznie niższej zawartości skrobi 
w ziarnie, technologia najwyższego plonu dostarczyła o 34% wyższy 
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plon bioetanolu z jednostki powierzchni. Według Thiemt i współpr.30) 
wysoka zmienność genetyczna cech ziarna warunkujących uzysk 
etanolu w obrębie istniejących elitarnych materiałów hodowlanych 
pszenżyta wskazuje na duże możliwości hodowli i selekcji pszenżyta 
na zwiększoną wydajność produkcji etanolu.

Nakłady enegii wydatkowane na pozyskanie surowca wyniosły 
25–33% wartości energetycznej bioetanolu (tabela 3). Na podstawie 
przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że w produkcji 
bioetanolu z ziarna pszenżyta nakłady energii poniesione na przetwo-
rzenie surowca były bardzo wysokie i wynosiły ok. 49% nakładów 
całkowitych. Jednak większą ilość energii odzyskano w postaci 
biopaliwa, niż poniesiono na jego wyprodukowanie. Wskazuje 
na to wskaźnik sprawności energetycznej produkcji bioetanlu 
(EROEI > 1) (tabela 4). Najkorzystniejszą wartość omawianego 
wskaźnika (1,35:1) odnotowano w technologii najniższego plonu, 
charakteryzującej się najniższym zapotrzebowaniem na energię. 
Zdaniem Lewandowskiego i współpr.31) oraz Lewandowskiego 
i Kautera32) istnieje potrzeba racjonalnego wykorzystania azotu, 
ponieważ w procesie produkcji surowca najwyższe nakłady ener-
getyczne ponoszone są na nawożenie tym makroskładnikiem. 

Table 1. Energy coefficients for selected production inputs of winter triticale

Tabela 1. Współczynniki energetyczne dla wybranych surowców do pro-
dukcji pszenżyta ozimego

Wyszczególnienie Jednostka 
miary

Przelicznik
energetyczny

Nośniki energii (olej napędowy) MJ/kg 48
Środki ochrony roślin MJ/kg s.a. 300
Maszyny i urządzenia rolnicze MJ/kg 110
Praca ludzka MJ/h 80

Nawozy mineralne
N MJ/kg 77
P2O5 MJ/kg 15
K2O MJ/kg 10
s.a. – substancja aktywna

Table 2. Grain and ethanol yields of winter triticale grain (mean for the study 
years)

Tabela 2. Plony ziarna i bioetanolu z pszenżyta ozimego (wartości śred-
nie w latach badań)

Wariant
technologii produkcji

Plon ziarna, 
s.m. t/ha

Skrobia, 
g/kg

Uzysk 
bioetanolu,
g/kg ziarna

Plon 
bioetanolu, 

kg/ha

Najniższego plonu 6,38 592 336 1851

Średniego plonu 7,81 590 334 2259
Najwyższego plonu 8,66 584 331 2479

Table 3. Cumulated energy input for the production and processing of win-
ter triticale raw material for biofuel and its energy value (mean for the study 
years), GJ/ha

Tabela 3. Nakłady energii na produkcję i konwersję pszenżyta ozimego 
na biopaliwo oraz jego wartość energetyczna (wartości średnie w latach 
badań), GJ/ha

Wariant 
technologii 
produkcji

Nakłady energii
Energia 

bioetanolu

Energia biomasy po 
uwzględnieniu spraw-

ności kotłana
uprawę

na
fermentację ziarno słoma ogółem

Najniższego 
plonu 11,9 23,6 47,8 93,9 59,2 153,1

Średniego 
plonu 18,9 28,8 58,3 115,0 65,7 180,6

Najwyższego 
plonu 21,4 31,6 64,0 127,5 71,3 198,8

Table 4. The energy efficiency of the conversion winter triticale biomass into 
biofuel

Tabela 4. Efektywność energetyczna konwersji biomasy pszenżyta ozi-
mego na biopaliwo

Wyszczególnienie
Wariant technologii produkcji

najniższego 
plonu

średniego 
plonu

najwyższego 
plonu

Energetyczna sprawność produkcji 
bioetanolu (EROEI) 1,35 1,22 1,21

Energetyczna sprawność produkcji 
paliwa stałego (Z + S) 12,9 9,6 9,3

Z – ziarno, S – słoma
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Optymalizacja nawożenia azotem upraw energetycznych musi zrów-
noważyć konflikt między wydajnością i aspektami wykorzystania 
energetycznego. Otrzymana wartość wskaźnika EROEI jest zdecydo-
wanie niezadowalająca. Hall i współpr.33) zaznaczają, że minimalna 
wartość wskaźnika EROEI powinna wynosić co najmniej 3, gwaran-
tując ekonomiczną opłacalność produkcji biopaliwa. W literaturze 
przedmiotu wskaźnik ten przybiera zróżnicowane wartości. Wyniki 
badań krajowych określających wskaźnik EROEI dla ziarna pszenicy 
ozimej przetworzonego na bioetanol są bardzo niekorzystne. W bada-
niach Dobka34–36) wskaźnik ten wynosił 0,68–0,92. Doniesienia 
literatury zagranicznej dotyczące badań omawianego wskaźnika są 
bardzo rozbieżne. Przetworzenie ziarna kukurydzy charakteryzuje się 
często wskaźnikiem EROEI poniżej 1 (0,7437), 0,9238)), ale w wielu 
badaniach wskaźnik ten przekracza 1 (1,2039), 1,2540)).

W badaniach własnych znacznie korzystniejsze wskaźniki spraw-
ności energetycznej pszenżyta ozimego otrzymano, konwertując 
biomasę ziarna i słomy na paliwo stałe. Najwyższą sprawnością 
charakteryzowała się technologia najniższego plonu. Inwestując 
1 MJ energii na produkcję biomasy stałej, otrzymano 12,9 MJ 
energii z wartości energetycznej biomasy (ilość energii obniżono 
o 20%, uwzględniając sprawność kotłów na paliwo stałe). Jest to 
wartość bardzo wysoka, przewyższająca efektywność energetyczną 
produkcji biomasy nadziemnej rzepaku ozimego41). Wielu autorów 
przekonuje19, 32, 42), że pszenżyto zasługuje na szczególną uwagę 
ze względu na fakt, że gatunek ten charakteryzuje się wysokim 
plonem energii przy stosunkowo małym nakładzie energetycznym 
na produkcję masy.

Pszenżyto ma tendencję do porastania w niesprzyjających warun-
kach pogodowych podczas dojrzewania ziarna i jego zbioru. Często na 
skutek silnego porośnięcia dana partia ziarna jest całkowicie dyskwali-
fikowana jako surowiec do produkcji pasz lub nawet etanolu. W takiej 
sytuacji ziarno pszenżyta jest brane pod uwagę jako materiał opałowy. 
Duże doświadczenia w energetycznym wykorzystaniu ziarna na 
świecie mają USA i Kanada43) oraz Szwecja44). Proces spalania ziarna 
musi być jednak realizowany w specjalnych palnikach, wymagających 
dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza, a także utrzymywania 
innej temperatury spalania niż powszechnie stosowana przy pozosta-
łych rodzajach biomasy.

Podsumowanie

Najwyższy plon energii zakumulowanej w bioetanolu uzyskano 
z ziarna pszenżyta uprawianego w technologii wysokich plonów. 
Wynik był przede wszystkim pochodną wydajności jednostkowej 
ziarna (wyższej o 10% w stosunku do technologii średniego plonu 
i aż o 34% w odniesieniu do technologii najniższych plonów). 
Mimo to, wskaźniki sprawności energetycznej produkcji biomasy 
pszenżyta ozimego wskazały na technologię najwyższego plonu 
jako najgorszą spośród analizowanych. Przyczyną było zastoso-
wanie wysokich dawek nawożenia azotem, składnika obciążonego 
wysokimi nakładami energii podczas jego produkcji. Wskaźnik 
EROEI był niski, ale powyżej jedności we wszystkich analizowa-
nych technologiach. Wartość energetyczna otrzymanego bioetanolu 
była wyższa niż nakłady energetyczne poniesione na produkcję 
surowca i jego przetworzenie. Badania potwierdziły założenia 
hipotezy badawczej.

Podczas przetwarzania ziarna pszenżyta ozimego na bioetanol 
paliwowy, najkorzystniejszą wartością wskaźnika EROEI charaktery-
zowała się technologia najniższego plonu. Znacznie korzystniejsze pod 
względem odzyskania energii było wykorzystanie biomasy pszenżyta 
w postaci stałej (ziarno i słoma). W Polsce wykorzystanie ziarna na 
cele energetyczne nie jest rozpowszechnione. Ponadto istnieje bariera 
mentalna, wynikająca z dużego szacunku polskich producentów do 
ziarna zbóż. Wykorzystanie energetyczne pszenżyta stwarza mniej 
oporów mentalnych niż użycie zbóż chlebowych, takich jak np. 
pszenica. Do celów energetycznych można wykorzystać ziarno gorszej 
jakości, nieprzydatne na cele konsumpcyjne czy też paszowe. Źródło 

ziarna na cele energetyczne mogą stanowić również plantacje zbóż 
opanowane przez choroby grzybowe.

Otrzymano: 06-07-2015
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