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Zarys prezentacji
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• Dlaczego  wspierać OZE
• Omówienie OZE
• Biomasa
• Systemy energetyczne

o zmiennej wydajności
• Biogaz/biometan
• Rolnictwo a klastry energii
- możliwości dla gmin

Image: Energinet.dk



Istnieje wyraźny związek między poprawą jakości powietrza
i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

3

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/Chapter%2010%20Mitigation%20Potential%20and%20Costs.pdf

Wpływ redukcji lokalnych zanieczyszczeń powietrza stan zdrowia oraz możliwości jego ograniczenia 
poprzez działania na rzecz redukcji emisji do atmosfery

odniesienia

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/Chapter 10 Mitigation Potential and Costs.pdf
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(URE; 31.12.2016)

Rozwój OZE w Polsce



Dlaczego energia odnawialna?
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Korzyści dla środowiska
Technologie wykorzystywane w produkcji energii z OZE mają znacznie 
mniejszy wpływ na środowisko niż technologie wytwarzania energii ze śródeł
konwencjonalnych (zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieplenie)

Energia dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków
Inne niż OZE  źródła energii są ograniczone i kiedyś zostaną wyczerpane

Gospodarka i miejsca pracy
Większość inwestycji w energię odnawialną to środki na materiały i pracę 
potrzebne do wykonania i utrzymania obiektów. Oznacza to, że środki jakie 
przeznaczane były dotąd na opłaty za energię mogą zostać wykorzystane do 
zasilenia lokalnej gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy, zamiast 
wypływać na zewnątrz.

Bezpieczeństwo energetyczne
Energia odnawialna zmniejsza zależność od dostaw ropy i gazu



Energia dla rozwoju według 
Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

(2016)
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Cele:
1. Długofalowa polityka energetyczna odblokowująca inwestycje po 2020 r.

- uniknięcie blackoutu
- uniezależnienie od importu energii

2. Wydajność  energetyczna  firm i gospodarstw domowych

Środki: 
- Dywersyfikacja źródeł dostaw ropy i gazu
- Rozwijanie infrastruktury rynku energii – mosty energii, technologie 
magazynowania energii
- Uwolnienie segmentów rynku oraz mechanizmów rynku mocy
- Wsparcie niskoemisyjnych źródeł energii
- Wykorzystanie polskiego potencjału geotermalnego
- Energetyka obywatelska – rozwój przydomowych elektrowni

Źródło:
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https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_9Gf5rnSAhVCfRoKHcC4DL4QjRwIBw&url=https://jameskennedymonash.wordpress.com/2014/01/05/ingredients-of-an-all-natural-egg/&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNHbV0sjbOP67UEs4wP-vNc1A8QJqQ&ust=1488612035451979
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_9Gf5rnSAhVCfRoKHcC4DL4QjRwIBw&url=https://jameskennedymonash.wordpress.com/2014/01/05/ingredients-of-an-all-natural-egg/&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNHbV0sjbOP67UEs4wP-vNc1A8QJqQ&ust=1488612035451979


OZE
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OZE

Nośnik 
energii

Zastosowanie 

biomasa fotowoltaika wiatr geotermiawoda

Ciepło Stałe Płyny Gazy

Trudna do magazynowania Łatwa do magazynowania

Prąd

 Energia 
elektryczna
 Paliwa stałe
 Paliwa gazowe

 Ciepło 
 Paliwa stałe
 Paliwa gazowe

 Energia 
elektryczna
 Paliwa stałe
 Paliwa ciekłe
 Paliwa gazowe

 Paliwa 
gazowe

 Biomasa
 Paliwa 

gazowe
(produkt uboczny)



Biomasa
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13 Gha powierzchni na Ziemi*:

•4.9 Gha grunty rolne
 1.6 Gha grunty orne;
 3.3 Gha użytki zielone

•4.0 Gha lasy
 1.3 Gha las naturalne;
 0.3 Gha plantacje;
 2.4 Gha naturalnie zregenerowane;

•4.1 Gha inne
 2.5 Gha nienadające się pod uprawę (tundra, lód, pustynia);
 1.6 Gha pozostałe (tereny miejskie, sawanna, wody śródlądowe, etc.)

Grunty
orne
12%

Użytki
zielone

26%

Lasy 
31%

Nienadające się 
pod uprawę

19%

Pozostałe
12%

(*Nie obejmuje Antarktydy; FAOSTAT, rok dostępu 2016; FAO 2010; Kampman i in. 2008; Kok i in. 2008)



Biomasa
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Utrata lasów(%), 2000 – 2014
Global Forest Watch (online).
Dane na podstawie Hansen i 
in. (2013)

Las Amazoński w Boliwii
(1975 -> 2003)

Konsekwencje zwiększania powierzchni upraw 



Biomasa -> biogaz -> w Polsce 
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Szacunkowe kalkulacje – 1 biogazownia w Gminie:

• 18 000 t kiszonki z kukurydzy/rok dla 1 MWe biogazowni (kofermentacja
obornik/kiszonka), 

• 2479 Gmin – 85 istniejące biogazownie rolnicze = 2400 biogazowni
• 40 t kukurydzy kiszonkowej/ha

1 Mwe – ok. 400 ha uprawy kukurydzy
Dodatkowy potrzebny obszar dla uprawy kukurydzy dla 2400 biogazowni to  0.86 Mha

 Odpowiada 8% gruntów uprawnych  pod kukurydzę (14 Mha)/ 
 Dodatkowe emisje GHG: 3.5 Mt CO2 eq./y (1% emisji krajowej w 2014)
 W Polsce kukurydza zajmuje 670 tys. ha na ziarno; 555 tys. ha na kiszonkę
 790 gospodarstw wielkości od 500 do 1000 ha, 270 gosp.  O pow. większej niż 1000 ha 

Lasy
30.0%

Grunty 
uprawne

44.8%

Tereny 
zielone
13.3%

Tereny 
podmokłe

4.4%

Tereny
zamieszkałe

7.2%

Inne
0.3%

Gdzie 
znajdziemy 
potrzebne 

tereny?

?Aktualne 
zagospodarowanie 
terenów w Polsce 
(2014)

Source: Polish NIR, 2016
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Pytanie – biogazownie- ale jakie?

12

Zmiana 
użytkowania

Zastosowanie jako nawóz
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Tylko produkcja biogazu z 
roślin energetycznych jest 

niekorzystna z punktu 
widzenia  ograniczenia 
globalnego ocieplenia

Source: Hamelin et al. (2014)

Ogranicza  potrzeby nawozowe

Alternatywne wykorzystanie Zmniejsza zapotrzebowanie na energię

Dostarcza  ciepło                  



Wyzwania i możliwości wobec energii 
o zmiennej wydajności (słońce/wiatr)
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Energia elektryczna wytworzona z energii wiatru i zapotrzebowanie na energię w Polsce. Modelowanie 
jako zdolność produkcyjna z 2017 roku + 30000 MW (dane reprezentujące ”przyszłość”), dla lutego 
2017 (672 godzin). Na podstawie danych z PSE.

Energetyka pokrywa 50 % 
zapotrzebowania na energię elektryczną

Energetyka wiatrowa pokrywa 10% 
zapotrzebowania na energię elektryczną



Kto jest lepszy w zamianie promieni 
słonecznych w energię?

PV

 Efektywność pomiędzy 10 – 25% wydajności

Source: Zhu et al. (2008). Current opinion 
in Biotechnology 19: 153-159.

=> W warunkach idealnych! (optymalne nasłonecznienie, etc.)
W praktyce: < 1% wydajności dla większości roślin

Biomasa



Quiz
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 Które państwo miało największy wskaźnik 
penetracji energii wiatru w UE w 2016 roku (37%):

A) Niemcy C) Litwa
B) PortugaliaD) Dania

 Całkowita zainstalowana moc elektrowni 
wiatrowych w Polsce jest:

A) o 20% niższa niż w Danii
B) taka sama jak w Danii
C) o 25% wyższa niż w Danii

A windy Tuesday of February 
114 GWh wind

Brown coal

Hard coal

> 20% of el. demand

www.entsoe.eu



Realia - międzysieciowe połączenia energetyczne

16www.entsoe.eu



Realia - międzysieciowe połączenia gazowe

17 www.entsog.eu



Jak maksymalnie wykorzystać potencjał OZE 
w Gminach?
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• Co charakteryzuje TWOJĄ Gminę
(brak uniwersalnego rozwiązania)

• Wysoki/niski udział rolnictwa?
• Gęstość zaludnienia?
• Infrastruktura (sieć ciepłownicza i gazowa) => scentralizowana czy

zdecentralizowana?
• Specyficzny przemysł (wymagający konkretnych surowców/produkujący 

określone odpady)?
• Możliwości dla sektora gospodarki odpadami?

• Nic bardziej LOKALNEGO niż CIEPŁO

• Rola biogazu



Biometan / biogaz
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CNG stations



Maksymalne wykorzystanie potencjału OZE 
w Gminach?
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Przekształcenie 
dawnych kopalni w 

elektrownie 
szczytowo-pompowe

Źródło: 
http://www.upsw.de/index.php/en/project-
underground-pumped-storage.html

Agrowoltaika

Miejskie autobusy na 
biogaz

Symbioza przemysłowa
Źródło: http://www.industriellekologi.se/symbiosis/norrkoping.html

Strategia gospodarowania 
odpadami

Gaz wysypiskowy

Biogaz z obornika

Inteligentna mobilność

Darmowe wifi, sensory i 
aplikacje

http://www.upsw.de/index.php/en/project-underground-pumped-storage.html
http://www.industriellekologi.se/symbiosis/norrkoping.html


Kilka słów o kompostowaniu
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Source: Hamelin L (2015). Life Cycle Assessment of management strategies for residual grass. Version 1.0. http://www.grassgreenresource.eu/downloads

http://www.grassgreenresource.eu/downloads


Perspektywy
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• W przyszłości będzie więcej połączeń 
międzysieciowych; będziemy musieli 
konkurować z tańszą energią 
wiatrową/słoneczną

• Zapotrzebowanie na gaz ziemny w 
przyszłości przewyższy zapotrzebowanie 
na węgiel (do roku ~ 2040)

• Oczekiwanie dekarbonizacji gospodarki
(UE 2050)

Farmy wiatrowe w Europie 
https://setis.ec.europa.eu



Przesłania dla twórców mikroklastów
energii w gminach 

1. Systemy energetyczne powinny  być przygotowane na przyjęcie coraz większej ilości 
energii ze źródeł OZE (zmiennej mocy) oraz energii z elektrowni wykorzystujących gaz 

2. Należy pamiętać że (również odpady rolnicze) są przede wszystkim źródłem białka i 
składników odżywczych dla ludzi i zwierząt i tak powinny być wykorzystywane w 
pierwszej kolejności

3. W większości przypadków wytwarzanie energii z biomasy jest zrównoważone pod 
warunkiem wykorzystania jedynie odpadów (residues)

4. Biomasa może być źródłem kompostu, ale lepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze 
wykorzystanie biomasy w biogazowni (ograniczanie emisji GHG)

5. Biogaz/biometan to podstawa biogospodarki, ale wciąż istnieją (możliwe do 
rozwiązania) wyzwania związane z włączeniem ich do sieci gazowej

6. Kluczem do projektów mikroklastrów energetycznych jest zintegrowanie wykorzystania 
ciepła (np. większa centralizacja), specyficznych strumieni odpadów dla danej Gminy
oraz sieci biogazowej/biometanowej/gazu naturalnego (zintegrowanie sektorów 
rolnictwa, energii & gospodarki odpadami)

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_9Gf5rnSAhVCfRoKHcC4DL4QjRwIBw&url=https://jameskennedymonash.wordpress.com/2014/01/05/ingredients-of-an-all-natural-egg/&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNHbV0sjbOP67UEs4wP-vNc1A8QJqQ&ust=1488612035451979
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_9Gf5rnSAhVCfRoKHcC4DL4QjRwIBw&url=https://jameskennedymonash.wordpress.com/2014/01/05/ingredients-of-an-all-natural-egg/&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNHbV0sjbOP67UEs4wP-vNc1A8QJqQ&ust=1488612035451979


Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy 
o kontakt
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Image: Energinet.dk

Lorie Hamelin PhD, Senior Scientist
Lorie.hamelin@iung.pulawy.pl

Jerzy Kozyra PhD, Senior Scientist
Jerzy.kozyra@iung.pulawy.pl

mailto:lhamelin@iung.pulawy.pl
mailto:jkozyra@iung.pulawy.pl
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BACKGROUND SLIDES



Wind penetration
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A windy 21st of feb 2017
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The role of biogas
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• Better environmental balance for manure 
management

• ALL nutrients preserved + stable C back to soils
• Versatile

• Power-to-gas
• Fuel for trucks
• Feedstock for industrial processes

• Decrease reliance on other countries for natural 
gas

• Upgrading: opportunities



Where we grow food today

29Foley J (unspecified year). Where will we find enough food for 9 billion? National 
Gepgraphic.http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/

http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/


In which stomach food ends…?

30Foley J (unspecified year). Where will we find enough food for 9 billion? National 
Gepgraphic.http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/

http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/


World C stock
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Trumper et al. (2009)
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Herzog, 2009


