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INNOWACYJNOŚĆ

SYNERGETYKA- PIĄTA FALA INNOWACYJNOŚCI

Będzie to fala energetyczno-środowiskowo-społeczna-

energetyka odnawialna rozproszona a energetyka korporacyjna 

wielkoskalowa.

Z przekraczania granic wynikną masowe efekty synergiczne (także 

oszczędnościowe i koordynacyjne). W tej perspektywie znaczenie piątej fali 

polega nie tylko na tym, że stanowi ona fundament epoki 

wodorowej/bezemisyjnej, ale także na tym, że znacznie rozszerza obszar 

innowacyjności. 
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Do zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski w drugiej 

dekadzie tego wieku mogą wystarczyć biogazownie, farmy wiatrowe 

i kolektory słoneczne, uzupełnione skokowym wzrostem efektywności 

energetycznej.

Natomiast w trzeciej dekadzie efektywnymi technologiami ochrony 

bezpieczeństwa będą też:

– mikroźródła wiatrowe, 

– mikrobiogazownie

– ogniwa fotowoltaiczne, a potencjalnie 

– gaz łupkowy, który od 2009r. wykorzystuje się w USA.

3

4

Innowacyjność

miękka- w obszarze 
ekonomiki, regulacji 

(prawnych), organizacji, 
zarządzania i komunikacji 

ze społeczeństwem

twarda- technologiczna 
(techniczna)

Celem 
innowacyjności 
drugiej będzie 
pobudzanie 
pierwszej. 
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W obszarze innowacyjności „miękkiej” reprezentatywne 

i zarazem najważniejsze będą obszary ekonomiki 

i regulacji. 

Mówiąc o ekonomice, mamy na myśli wartości psychologiczne i 

nowy profil ryzyka finansowania innowacyjności, w szczególności 

zmianę ryzyka osobistego na ryzyko biznesu prywatnego i ryzyka 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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W regulacji zaś o integrację systemów wspomagania OZE 

i redukcji emisji CO2, a także o nową koordynację systemów 

podatkowych.

W ujęciu praktycznym na piąta falę będą się składały działania (i 

wynalazki) pobudzane przez rozwiązania pakietu 3x20, które w UE 

w założeniu stanowią siłę sprawczą innowacyjności (zwłaszcza 

konwergencja rynków końcowych energii elektrycznej, ciepła i 

transportu).
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Piąta falę będzie stanowił rozwój rolnictwa energetycznego. 

Chodzi tu o nową jakość, która zostanie wytworzona w wyniku syntezy reform 

energetyki i rolnictwa, dzięki czemu pobudzi rozwój nowych technologii 

okołorolniczych, okołoenrgetycznych i okołoekologicznych. 

Będą to: 
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biotechnologie środowiskowe (utylizacja odpadów gospodarce komunalnej, w 
produkcji rolnej, w przetwórstwie rolno-spożywczym, w przemyśle),

biotechnologie wytwarzania biopaliw, biometanu, wodoru z biomasy ( w tym 
celulozy) oraz technologie teleinformacyjne dla potrzeb technicznych i rynowych
usieciowanej (wirtualnie) energetyki rozproszonej, w tym dla wirtualnych technologii 
poligeneracyjnych.

Kierunki rozwoju biopaliw
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Konieczność opracowania bardziej wydajnych sposobów 

otrzymywania biopaliw spowodowała wydzielenie biopaliw trzeciej 

generacji, otrzymywanych podobnymi metodami co paliwa 

drugiej generacji, ale z odpowiednio zmodyfikowanego 

surowca. Stanowić go ma odpowiednio zmodyfikowana biomasa, 

m.in. przy pomocy molekularnych technik biologicznych. 

Ich celem jest np. uprawa drzew o małej zawartości ligniny czy 

rozwój upraw z wbudowanymi enzymami. Do tej generacji biopaliw 

zaliczyć można także te otrzymywane metodami biochemicznymi 

np. biowodór, biometanol i biobutanol. 
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Perspektywiczna, czwarta generacji biopaliw została wydzielona ze 

względu na konieczność zamknięcia bilansu dwutlenku węgla 

lub eliminacji jego oddziaływania na środowisko. W ostatnich 

latach obserwujemy gwałtowne przyspieszenie rozwoju 

zaawansowanych technologii biopaliwowych trzeciej i czwartej 

generacji. 

Jedną z metod redukcji i wykorzystania CO2 są algi. Biomasę alg 

wykorzystuje się jako źródło energii do produkcji biogazu, biodiesla, 

bioetanolu oraz mączek paszowych. Popularność zyskuje również 

koncepcja budowy fotobioreaktorów przy elektrociepłowniach, 

dysponujących zarówno nadmiarem ciepła, jak i spalinami, które 

można wykorzystać jako źródło dwutlenku węgla- substratu dla alg. 
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Rodzaje biopaliw wg klasyfikacji europejskiej

W klasyfikacji europejskiej ze względu na stan skupienia wydzielono 

biopaliwa: biopaliwa ciekłe, gazowe oraz inne z OZE.

Do ciekłych zaliczono: 

 Bioetanol otrzymywany z biomasy i/lub z biodegradowalnych frakcji 

odpadowych, możliwy do zastosowania jako biopaliwo E%, zawierające 5% 

etanolu i 95% benzyny silnikowej oraz jako E85, zwierające 85% etanolu i 

15% benzyny. 

 Biodiesel zawierający estry metylowe (PME, RME, FAME) otrzymane z 

olejów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lub odpadowych (np. 

posmażalniczych) tłuszczów i olejów, spełniające wymagania odpowiednich 

norm na oleje napędowe B5, zawierający 5% estrów i 95% naftowego oleju 

napędowego, B30, odpowiednio 30% i 70%, oraz B100, stanowiący czyste 

estry o właściwościach zgodnych z odpowiednią normą.

 Biometanol jako paliwo lub komponent paliwowych otrzymywany z biomasy;
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 Bio-ETBE- eter etylo tert-butylowy otrzymywany z bioetanolu jako dodatek 

przeciestukowy do benzyn, podwyższający ich liczbę oktanową, stosowany w ilości 

47%

 Bio- MTBE- eter etylo tert- butylowy otrzymywany z biometanolu o tym samym 

przeznaczeniu jako Bio-ETBE, stosowany w ilości 36%;

 BtL jako ciekłe frakcje i ich mieszaniny otrzymywane z biomasy, mogące stanowić 

biopaliwa lub komponenty paliwowe;

 Czyste oleje roślinne otrzymywane z procesów tłoczenia, ekstrakcji i podobnych 

procesów, łącznie z rafinacją, z wyłączeniem modyfikacji ich składu metodami 

chemicznymi, mogące stanowić biopaliwa spełniające wymogi ochrony środowiska, 

do odpowiednich typów silników. 
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Natomiast do biopaliw gazowych zaliczono:

 Bio- DME- eter dimetywlowy otrzymywanyz biomasy do 

bezpośredniego stosowania jako biopaliwo do silników o zapłonie 

samoczynnym;

 Biogaz jako biopaliwo otrzymywane z biomasy i/lub 

biodegradowanych frakcji odpadowych, odpowiednio oczyszczony 

tak, aby odpowiadał jakością gazowi naturalnemu;

 Biowodór jako biopaliwo otrzymywane z biomasy lub 

biodegradowalnych frakcji odpadowych. 

Inne paliwa z odnawialnych źródeł energii, to niewymienione 

powyżej biopaliwa, otrzymywane ze źródeł definiowanych dyrektywą 

2001/77/EC, które mogą być zastosowane do napędu w środkach 

transportu. 
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Jak już wspomniano, w tym samym komunikacie 

określono założenia podziału biopaliw na biopaliwa 

kategorii pierwszej oraz drugiej. Podział ten wynikał z 

omówionych powyżej uwarunkowań, a przede wszystkim 

z oceny przydatności paliw we współczesnej technice 

silnikowej i dostępności surowców oraz ich wpływu na 

środowisko. 
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Podział biopaliw wg kategorii (generacji)

Do biopaliw pierwszej generacji zaliczone zostały:

• Bioetanol (BioEtOH) rozumiany jako konwencjonalny etanol, 

otrzymywany z procesów hydrolizy i fermentacji z takich surowców 

jak : zboża, buraki cukrowe itp.;

• Czyste oleje roślinne (PVO- pure vegetable oils) otrzymywane z 

procesów tłoczenia na zimno i ekstrakcji ziaren roślin oleistych;

• Biodiesel stanowiący estry metylowe oleju rzepakowego (RME) lub 

estry metylowe (FAME) i etylowe (FAEE) wyższych kwasów 

tłuszczowych innych roślin oleistych, otrzymywane  w wyniku 

procesów tłoczenia na zimno, ekstrakcji i transekstryfikacji;

• Biodiesel stanowiący estry metylowe i etylowe, otrzymywany w 

wyniku transsestryfikacji posmażalniczych odpadów olejowych;

• Biogaz powstający wskutek oczyszczenia zawigloconego biogazu 

składowiskowego bądź rolniczego;
18
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• Bio-ETBE otrzymywany z przeróbki chemicznej bioetanolu.

Do biopaliw drugiej generacji zostały zaliczone:

• Biotenaol otrzymywany w wyniku zaawansowanych procesów 

hydrolizy i fermentacji lignocelulozy pochodzącej z biomasy (z 

wyłączeniem surowców o przeznaczeniu spożywczym);

• Syntetyczne biopaliwa stanowiące produkty przetwarzania biomasy 

poprzez zgazowanie i odpowiednią syntezę na ciekłe komponenty 

paliwowe (BtL), paliwa do silników o zapłonie samoczynnym 

pochodzące z przetwarzania lignocelulozy z biomasy w procesach 

Fischer- Tropscha, biodiesel syntetyczny z kompozycji produktów 

lignocelulozowych, biometanol, mieszaniny wyższych alkoholi oraz 

dimetyloeter (bio-DME);

• Biodiesel, jako biopaliwo lub komponent paliwowy do silników o 

zapłonie samoczynnym otrzymywany w wyniku rafinacji wodorem 

(hydrogenizacji) olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych 19

• Biogaz jako syntetycznie otrzymywany gaz ziemny (SNG), 

otrzymywany w wyniku procesów zgazowania lignocelulozy i 

odpowiedniej syntezy;

• Biowodór otrzymywany w wyniku zgazowania lignocelulozy i 

syntezy produktów zgazowania lub w wyniku procesów 

biochemicznych.

Źródło: R. Biernat, H. Rogulska, Czysta Energia 1/2008.  
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Dwustopniowy proces produkcji biowodoru
Źródło: W. Kętowski, Agrotechnika 2/2008

Jak widać na rysunku, w pierwszym reaktorze, w ciemności, z 

udziałem określonych mikroorganizmów (np. enetrobacter 

aerogenes, alkaligenes eutrohus) przebiega fermentacja 

węglowodanów do wodoru, ditlenku węgla oraz krótkołańcuchowych 

kwasów: masłowego, mlekowego i octowego. W drugim reaktorze w 

obecności bezsiarkowych bakterii purpurowych (przykładowo 

rhodospirillum rubrum, itp.) z udziałem określonych enzymów oraz 

światła przebiega przemiana krótkołańcuchowych kwasów 

organicznych do H2 oraz CO2. W końcowej operacji- obejmującej 

oczyszczanie wytworzonego wodoru- usuwa się ditlenek węgla. 
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• Wymagania międzynarodowe

powodują, że musimy zredukować 

ilość otrzymywanej ze spalania 

energii. 

• Alternatywa- źródła energii 

przyjazne człowiekowi i nie 

zanieczyszczające środowiska. 

• Warunek ten spełniają źródła 

odnawialne, lecz nie zaspokoją one 

wszystkich potrzeb energetycznych.  

•Oczekuje się, że są w stanie pokryć 

20-30% zapotrzebowania na energię.
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Indykatywne cele wynikające z dyrektywy 2009/28/WE dla udziału energii 

z OZE w strukturze zużycia energii finalnej dla Polski. 
Źródło: Krajowa Mapa Drogowa OZE dla Polski, PIGEO, 2009

2005
Średnio 

2011-2012

Średnio 

2013-2014

Średnio 

2015-2016

Średnio 

2017-2018

2020

7,2% 8,76% 9,54% 10,71% 12,27% 15%

Wkład energii elektrycznej OZE dla osiągnięcia celu dyrektywy 

2009/28/WE dla Polski w perspektywie 2020. Dane na podstawie Green X 

Model (2009), dane za rok 2005 w oparciu o Eurostat.

2005 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2020

TWh

Biogaz 0,11 2,11 3,98 6,45 8,07 8,81

Biomasa 

stała

1,72 4,81 6,43 8,16 10,06 13,06

Bioodpady 0,00 0,58 0,93 1,28 1,40 1,48

Geotermia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05

Woda duże 1,66 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Woda małe 1,00 1,32 1,55 1,76 1,93 2,09

Fotowoltaika 0,00 0,05 0,13 0,21 0,35 0,65

Wiatr na 

lądzie 

0,20 3,67 7,63 12,88 16,71 18,19

Wiatr na 

morzu

0,00 0,18 0,29 0,48 0,77 1,37

Łącznie: 4,69 14,13 22,35 32,63 40,71 47,11
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Tab. Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Źródło: Zał. nr 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”.

Tab. Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na 

paliwa [TWh]. 

Źródło: Zał. nr 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”.
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Tab. Zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej (łącznie ze 

zużyciem na produkcję ciepła w skojarzeniu) [ktoe].

Źródło: Zał. nr 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”.

Prognoza rozwoju biopaliw II generacji.
Źródło: Czysta Energia 12/2009

• Prawdopodobnie biopaliwa transportowe II generacji w 

handlowych ilościach pojawią się na rynku europejskim ok. 2015-

2020 r., natomiast w naszym kraju ok. 2017 r. 

• Po 2017 r. w UE (i w Polsce) 

• biopaliwa pierwszej generacji 

• najpewniej stracą wsparcie 

• legislacyjne i finansowe.
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Polska ma ogromne zasoby surowców lignino- celulozowych i może dostarczyć ok. 12%  

(2200 PJ) europejskich zdolności (17,5 PJ na rok) w zakresie biomasy energetycznej. 

Można ją wykorzystać w zaawansowanych technologiach produkcji biopaliw drugiej 

generacji.

• W tabeli przedstawiono 

zmniejszenie procentowe emisji gazów 

cieplarnianych w zależności od rodzaju 

surowca wykorzystanego do produkcji 

bioetanolu.

Surowiec i rodzaj 

konwersji

Zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych [%]

2006 2010 2020

Burak cukrowy 40 60 60

Zboże 20 40 40

Ziemniaki 20 40 40

Pozostałości skrobi 40-60 40-60 45-75

Celuloza ( hydroliza 

enzymatyczna)

- 80 85

Celuloza (gazyfikacja i 

synteza)

- - 90

Celuloza (gazyfikacja i 

fermentacja)

- - 80-90

Zastosowanie bioetanolu II generacji w przedstawionym 

przypadku ograniczy znacznie emisję CO2 do atmosfery:

• o ok. 71 tys. t rocznie- w 2018 r., przy założonych 10%

• 148 tys. t rocznie- w 2019r. – przy 20%;

• 233 tys. t rocznie- w 2020r. – przy 30%

• produkcji bioetanolu ze słomy jako surowca do wytwarzania 

biopaliw II generacji. 

CO2
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Ograniczenie powierzchni upraw

Zastąpienie bioetanolu produkowanego z ziarna zbóż bioetanolem  II gen. 

w minimalnej ilości 10% w 2018r. może przyczynić się do ograniczenia 

powierzchni upraw o ok. 40-50 tys. ha w początkowej fazie wdrażania 

technologii, a w przypadku zastąpienia w 20% i 30% bioetanolu I gen. II 

generacją – odpowiednio o 96 i 150 tys. ha pól.

Istnieje zagrożenie dla dobrze rozwiniętego 

sektora bioetanolu I gen. 

( i w ogóle sektorów biopaliw I gen. w Polsce), 

dotyczące tego, że opcja produkcji 

bioetanolu I gen. zostanie zahamowana po 

2017 r., a jedyną możliwością wytwarzania 

bioetanolu stanie się druga generacja 

bioetanolu transportowego lub jego import. 

Zagrożenia
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Wodór nośnikiem energii. 
Źródło: Czysta energia, 11/2007

Możliwość wykorzystania wodoru jako potencjalnego paliwa wykazano w 

XIXw. Obecnie znajduje on zastosowanie jako paliwo do rakiet 

kosmicznych, w przemyśle chemicznym do procesu syntezy, produkcji 

amoniaku itd.

Wizualizacja wodoru

Występowanie

Wodór występuje najobficiej na naszej planecie i w 

kosmosie. Można go odnaleźć w wodzie, materii 

organicznej (biomasie), gazie ziemnym, ropie naftowej 

czy węglu. 
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Zalety wodoru

Wodór posiada najwyższą 

kaloryczność w przeliczeniu na 

gram- 120 KJ- to 3x więcej niż 

gaz, 5x więcej niż węgiel. 

Podczas jego spalania nie 

wydzielają się żadne szkodliwe 

substancje. 

Problem- wodór nie jest źródłem energii, jedynie jej 

nośnikiem.

By móc go otrzymać trzeba za pomocą energii dokonać jego 

wydzielenia. W tym celu można użyć energii nieodnawialnej, 

pochodzącej z paliw kopalnych lub energii odnawialnej. 
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Źródła pozyskiwania wodoru

Obecnie najpowszechniejszym źródłem pozyskiwania wodoru za 

pomocą reformingu jest gaz ziemny (90% pozyskiwanego wodoru). 

Praktycznie niewyczerpywalnym źródłem jego pozyskiwania jest 

woda za sprawą procesu elektrolizy. 

Natomiast biomasa- doskonały, odnawialny surowiec 

do produkcji gazowych (wodór i metan) oraz ciekłych

(metanol i etanol) nośników energii, co ma szczególne 

znaczenie z powodu zmniejszenia się zasobów źródeł 

kopalnych. 

BIOMASA
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