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Wstęp 

Rozwój motory1.acji w XX wicku spowodował wzrost zużycia paliw silniko
wych, które są głównie produktami rafinacji ropy naftowej. 'faniość i łatwość dos
tępu do surowca (ropa naftowa) przyczyniły się do zbudowania na tej bazie stra
tegii energetycznej poszczególnych pa11stw. Stabilny stan gospodarki energetycz
nej został gwałtownie przerwany ogłoszeniem Raportu Rzymskiego (1973) o ma
lejących zasobach naturalnych materiałów i energii. W wyniku raportu ceny ropy 
naftowej 1. poziomu 4 USD za baryłkę zaczęły szybko rosnąć. W krajach gospo
darczo rozwiniętych opracowano i wdrożono programy oszczędnościowe, co spo
wodowało znaczne zmniejszenie energochłonności produkcji w przemyśle, trans
porcie, rolnictwie oraz zmniejszenie zużycia energii na cele bytowe. 

W polityu: światowej równocześnie coraz większą uwagę zaczęto zwracać 
na ograniczenie emisji C02 pochodzącego ze spalania produktów z surowców 
kopalnych do atmosfery. Ograniczenie emisji C02 znalazło odbicie w międzyna
rodowych i krajowych programach, dotyczących zwiększenia udziału energii odna
wialnych w bilansie zużywanej energii [WIŚNIEWSKI 1999]. W 1998 roku energia 
odnawialna w Polsce stanowiła ok. 1,5% zużywanej energii, natomiast w Szwecji 
ok. 30'½, . Według przyjętego w Polsce programu (Uchwała Sejmu RP z 2001 r.) 
energia odnawialna w 2010 roku powinna stanowić 7,5% , a w 2020 roku 14% 
zużywanej energii I ROSZKOWSKI 2001; OLEJNIK 2002]. W polskich warunkach rośli

nami, które mogą być uprawiane na ecie energetyczne, są: zboża, ziemniaki, rze
pak, wierzba energetyczna i inne. Doświadczenia wielu krajów europejskich wska
zują na duże możliwości energetycznego wykorzystania roślin oleistych. W pols
kich warunkach klimatycznych taką rośliną jest rzepak. Polska ma możliwość pro
dukowania r1.epaku na cele energetyczne na powierzchni ok. 2 mln ha (OSTROW

SKI\ 2002\. Istniejące już obecnie w Polsce instalacje do produkcji biopaliwa na 
bazie rzepaku !GRZYBEK 2002] umożliwiają wzrost ilościowy przerobu rzepaku. 
Energetyczne zagospodarowanie rzepaku jest w pełni uzasadnione taki.mi aspek
tami, jak: ochrona środowiska, zagospodarowanie odłogowanych gruntów, możli
wość utworzenia kilkunastu tysiący uowych miejsc pracy, co jest obecnie szczegól
nie ważne dla polskiej gospodarki. 
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Produkcja energii odnawialnej ma również aspekt bezpośrednio energetycz
ny. Produkcja roślinna odbywa sią z wykorzystywaniem energii słonecznej i ener
gii dodanej, zużywanej w procesie produkcyjnym. Ponieważ efektem tej produkcji 
jest surowiec energetyczny, to bardzo istotne jest określenie sprawności tego pro
cesu. Celem artykułu jest określenie efektywności produkcji energii odnawialnej z 
oleju rzepakowego (OZE) na podstawie ponoszonych nakładów energetycznych 
na produkcję rzepaku. 

Materiały i metody 

Działalność produkcyjna, niezależnie od rodzaju wytwarzanych produktów, 
wiąże się z potrzebą oceny efektywności produkcji. Koszty ponoszone na produk
cję roślinną są różnorodne i są podawane w różnych jednostkach (zł, kg itp.) oraz 
zależą od wielu zmiennych czynników (m.in. rynkowych, pogodowych, gospodar
czych) i dlatego sumowanie poszczególnych nakładów na daną produkcje; roślinn~ 
jest mało dokładne i niewystarczające do oceny analizy efektywności produkcji 
energii odnawialnej . Możliwości takiej analizy wystc;pują przy zastosowaniu meto
dy analizy energetycznej (SKROI3ACKI 1981: SKRORACKI 1993]. opartej na rachunku 
skumulowanej energii. 

Sprawność procesu energetycznego określana jest wyraż.eniem: 

r, = l\ / E, 

gdzie: 
T/ - sprawność, 

EP - energia wyjścia (wartość energetyczna produktu), 
F - energia wejścia (nakłady energetyczne na realizację procesu). 

Główny składnik energii zużywanej w produkcji roślinnej, to energia sło
neczna. 

gdzie: 
E - energia wejścia (zużyta), 
E, - energia słoneczna, 
Ed - energia dodana. 

Z punktu widzenia ponoszonych nakładów energii na produkcje; roślinną 
istotna jest wartość sumy energii dodanej, zawartej w materiałach i środkach pro
dukcji: 

gdzie: 
E 1 - energia równoważna nawozów, 
E2 - energia równoważna środków ochrony roślin, 
E3 - energia równoważna nasion, 
E4 - energia równoważna maszyn, 
E5 - energia zużytego paliwa. 
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.leżeli rozpatrujemy tylko zużycie energii dodanej, to stosunek wartości 
energii zawartej w oleju rzepakowym do wartości energii dodanej określimy jako 
sprawność pozorną (77r): 

Parametr ten zamiast określenia „sprawność pozorna" możemy określić 
jako „efektywność produkcji energii odnawialnej" (ER.EO). Próbę oceny efek
tywności produkcji energii odnawialnej przeprowadzono na przykładzie produkcji 
r1.epaku. W celu wyznaczenia wartości nakładów energetycznych przyjęto nastc;
pujące przeliczniki energetyczne (tab. 1 ). 

Materia!; Materiał 

Nawozy; Fertilizcr: 
- azotowe; nitrogcn 
- fosforowe; phosphorus 
- potasowe; polassium 

Środki ochrony roślin; Pesticides 
Nasiona; Sccds 
Ciągniki i maszyny; Farm cquipmcnt 
Olej nap<;<lowy; Fucl 

1abela 1; -fabie 1 

Przeliczniki energetyczne 
Energy coefficients 

Przelicznik; Conversion factor (M.T·kg 1) 

77,10 
14,04 
9,83 

109,4 
23,05 
111,71 
41,9 

Tabela 2; 'fabie 2 

Zużycie materiałów 

Use of production materials 

Materia!; Materiał 
Wariant I Wariant 2 Wariant 3 
Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Nawozy; Fcrtilizcr: 
- azotowe; nitrogcn 60 80 100 
- fosforowe; phosphorus 30 40 45 
- potasowe; potassium 50 60 70 

Srodki ochrony roślin; Pcsticidcs 10 10 12 
N as i ona; Sccds 6 6 8 
Ciągniki i maszyny; Farm equipment 20 20 20 
Olej nap<;<lowy; l'ucl 80 80 100 

Wielkość zużycia poszczególnych materiałów dla przyjętych trzech wanan
tów przedstawia tabela 2. 

Wyniki 

Wielkość nakładów energetycznych poniesionych na produkcję rzepaku 
(tab. 3) kształtuje sic; w zależności od przyjc;tego wariantu i wynosi od 12356,5 
MJ·ha-1 do 16950,3 MJ·ha-1• 
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Tabela 3; 'labie 3 

Nakłady energetyczne (M.l ·ha- 1) na produkcje; rzepaku ozimego 
Energy eonsumption (MJ·ha-1) on winter rape produclion 

Materiał; Materiał 
Wariant I 
Variant l 

Nawozy; Fertilizer: 
- azotowe; nitrogen 4625,8 
- fosforowe; phosphorus 42 1,1 
- potasowe; potassium 491,3 

Srodki ochrony roś lin ; Pcsticides 1094 ,0 

Nasiona; Secds 138.3 

Ciągniki i maszyny: Farm equipmcnt 2234. 1 

Olej nap<;dowy: Fucl 

J-~,cznie ; 'fota! 

3352,0 

l 2:l56,5 

Wskaźniki produkcji rzepaku 
Rcsults of rape production 

Wariant 2 
Variant 2 

6167,7 
5(i 1,5 
589,5 

1094.0 

1.18.3 

22.1-1. 1 

]352 ,0 

141 37,1 

Parame tr : Param etcr 
Wariant I \,Varianl 2 
Varianl l Va ri a nl 2 

Plon ziarna: Yic ld (kg·ha 1) 2 ooo 2 500 

Plon o leju ; Oil capacity ( kg ·ha- 1) 714,3 892.9 

Plon energii; Energy capacity (MJ ·ha-1) 28 97 1 3(, 214 

Energochłonność ziarna; E nergy con-
6,1 8 5,65 

sumptio n to producc secds (MJ·kg· 1) 

Energochłonność o leju : Ene rgy con-
173 15.8 

sumption to produce oil ( MJ·kg 1) 

Efektywność: EfTicicncy 2,34 2.5(, 

Wariant 3 
Va riant 3 

7709.6 
(,3 1.6 

687,8 

11 12,8 

184.4 

2234. 1 

4 190.0 

16950.1 

Wariant 3 
Va rianl 3 

.1 1)()(1 

l 07 1.4 

,n 457 

5,65 

15){ 

i .5(, 

Przyjmując wysokość plonu rzepaku dla poszczeg(lluych wa riantów okreś lo

no wielkości produkcji oleju rzepakowego ora1. wskaźniki nakładów energet ycz
nych (tab. 4) . Wielkość produkcji oleju rzepakowego, zawarta w 1bieranym plo
nie, wynosi od 714,3 kg·ha-1 Jo 1 071,4 kg·lia-1• Wartość energetycma oleju rze
pakowego zawarta w plonie wynosi odpowiednio od 28 971 do 43 45 7 MJ·ha-1• 

Uwzględniają<.: ponoszone na kłady cnergcty<.:Znc na produkcję u.cpaku, efektyw
ność produkcji energii odnawialnej zawartej w o leju nasion 1binanego rzepaku 
kształtuje się na poziomic od 2,34 do 2,56. 

Dyskusja 

Przedstawione w tabeli 4 wyniki wskazują, i.c efektywność produkcji energii 
odnawialnej z rzepaku kształtuje się korzystnie. Z punktu widzenia efektywności 
produkcji energii odnawialnej, każda wartość powyżej I jest wynikiem pmytyw
nyn1. W pr1.ypadku uzyskania wartoś<.:i wskainika efektywności produkcji ener~ii 
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odnawialnej wynoszącej 1, należy taką produkcją przeiwać, ponicwa:i. nic uzysku
jemy przyrostu energii. Produkcja energii odnawialnej jest tym bardziej wskazana, 
im wyzszą uzyskujemy wartość wskaźnika efektywności produkcji energii odna
wialnej. 

Wnioski 

I . Produkcja rzepaku na cele energetyczne jest w pełni zasadna ze względów 
energetycznych. 

2. Wartość wskaźnika efektywności produkcji energii odnawialnej z rzepaku 
kształtuje sią na poziomic 2,3-2,6. 

3. Lnergctycznc zagospodarowanie rzepaku jest również uzasadnione takimi 
aspektami, jak: ochrona środowiska, zagospodarowanie odłogowanych grun
tów, moi'.liwość utworzenia nowych miejsc pracy. 
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Streszczenie 

W J 998 roku energia odnawialna w Polsce stanowiła ok. 1,5% zużywanej 
energii, natomiast w Szwecj i ok. 30'½1. Według przyjątcgo w Polsce programu 
energia odnawialna w 2010 roku powinna stanowić 7,5%, a w 2020 roku 14% 
zużywanej energii. Produkcja roślinna na cele encrgctyc1.ne powinna uw1.glądniać 
wartość cnergetyc1.n<ł ponoszonych n akładów. Możliwości takiej ana lizy wystąpuj<! 
przy zastosowaniu lllclody a nalizy energctycwej. Wielkość nakładów e11ergetyc1.-
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nych poniesionych na produkcję rzepaku kształtuje się w zależności od przyjętego 
wariantu i wynosi szacunkowo od 12356,5 MJ·ha-1 do 16950,3 MJ ·ha-1• Produkcja 
rzepaku na cele energetyczne jest w pełni zasadna ze względów energetycznych. 
Polska jest w stanie produkować rzepak na ecie techniczne (energetyczne) na 
powierzchni ok. 2 mln ha. 

Wartość wskaźnika efektywności produkcji energii odnawialnej z rzepaku 
kształtuje się na poziomic 2,34-2,56. Energetyczne zagospodarowanie rzepaku 
jest również uzasadnione takimi aspektami, jak: ochrona środowiska, zagospoda
rowanie odłogowanych gruntów, ,worzcnie nowych miejsc pracy. 
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Summary 

In 1998 renewablc energy in Poland amounted to about 1.5 % of used 
energy, while in Swcden it was dose to 30%. According to the „Renewable 
Energy Programme" in 2010 it should amount to 7.5 %, and in 2020 to 14% of 
uscd energy. Vegetablc production causes the relcasc of some of agricultural 
arca, which can be used for energy aims. Polish programmc is to produce rapc 
for technical aims ( energy aims) on the area of about 2 million of hectars. Vcge
table production for energy aim~ should take into account the value of energy 
input. Possibilities of such analysis appear when using the method of energy ana
lysis. The amount of energy input used for production of rape is shaped depen
dening on accepted variants and it amounts to from 12356.5 MJ·ha-1 to 169503 
MJ·ha-1• Rape production for energy aims is reasonablc from energy point of 
view. Etfectivity of rcncwable energy production from rape is on the levcl of 
2.34-2.56. Developing rapc for energy aims is well-founded from the point of 
view of the following aspects: ecology, farm in1plcmcntation of fallow land, 
enlargcment of employmcnt. 
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