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Wstęp  
Polska, realizując ambitne cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej, chcąc 

sprostać nowym wyzwaniom, musi być przygotowana na konieczność przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną (niskowęglową). Rozwój takiej gospodarki wymaga 
integracji jej wszystkich aspektów wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, 
wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii oraz 
proekologicznych innowacji technologicznych. W gospodarce niskoemisyjnej  
w sposób efektywny zużywa się lub wytwarza energię i materiały, a także usuwa 
lub odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych.1 
Gospodarka niskoemisyjna oznacza zatem taką działalność człowieka, która 
przynosi zysk inwestorom i wzrost gospodarczy krajowi przy jednoczesnej 
minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.2 

Chcąc transformować gospodarkę, należy planować odpowiednie działania na 
poziomie lokalnym. To gminy odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu pożądanych 
zmian w poszczególnych sektorach gospodarki. Nie tylko pełnią funkcje 
inicjatorów, planistów, inwestorów, producentów i użytkowników końcowych, ale 
również powinny stanowić przykład do naśladowania dla lokalnych przedsiębiorstw 
i obywateli.3 Przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest z perspektywy gminnej 
wielkim wyzwaniem, wymagającym starannego planowania w celu wykorzystania 
dostępnych synergii.4 Powinno być to planowanie zintegrowane, ciągłe  
i systematyczne, obejmujące dziedziny ładów społecznego, instytucjonalno-
politycznego, ekonomicznego, środowiskowego i przestrzennego, integrujące 
różne osoby, środowiska i instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli.  

W pracy podjęto próbę wskazania optymalnego i skutecznego modelu 
zintegrowanego planowania gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminy,  
w oparciu o obowiązujące uwarunkowania prawne. Powinien on opierać się na 
powiązanych ze sobą, możliwych do praktycznego zastosowania planach 
gospodarki niskoemisyjnej oraz dokumentach planistycznych i programowych  
z zakresu planowania energetycznego, programowania ochrony środowiska oraz 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

 
 
 

                                                           
1 Budowa gospodarki niskoemisyjnej. Podręcznik dla regionów europejskich, D. Almassy, E. Baltzar,  

Z. Keri, J. McGuinn, V. Varbova (red.). Szentendre 2011, s. 7 
2 Nowa misja – niższa emisja. Gospodarka niskoemisyjna w gminach, D. Chmiel, M. Hyska,  

M. Kraszewska, E. Winkowska (red.). Warszawa 2014, s. 5 
3 Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie. Podręcznik dla polskich samorządów, A. Węglarz, 

E. Winkowska, W. Wójcik. Berlin 2015, s. 6 
4 Ibidem 
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Planowanie energetyczne  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne,5  

do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło  
i paliwa gazowe należy:  

 planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe na obszarze gminy,  

 planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:  
- miejsc publicznych,  
- dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,  
- dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe, 

przebiegających w granicach terenu zabudowy, 
- części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, 

wymagających odrębnego oświetlenia: przeznaczonych do ruchu 
pieszych lub rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące 
ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej, 

 finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 
- ulic,  
- placów,  
- dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,  
- dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe, 

przebiegających w granicach terenu zabudowy, 
- części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, 

wymagających odrębnego oświetlenia: przeznaczonych do ruchu 
pieszych lub rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące 
ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej, 

 planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia 
energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze 
gminy.  

Powyższe zadania gmina zobowiązana jest realizować zgodnie z miejscowym  
planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku –  
z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, a także zgodnie z odpowiednim programem 
ochrony powietrza, przyjętym na podstawie art. 91 ustawy Prawo ochrony 
środowiska.6 

Art. 19 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne7 nakłada na wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zwanego dalej projektem założeń). 
Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat  
i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Powinien on określać:  

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej  
i paliw gazowych,  

                                                           
5 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm. 
6 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm. 
7 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm. 
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 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych  
w instalacjach OZE, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych,  

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej,  
 zakres współpracy z innymi gminami.  
Projekt założeń podlega zaopiniowaniu przez samorząd województwa  

w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności  
z polityką energetyczną państwa. Na etapie sporządzania projektu założeń 
zapewniony jest udział społeczeństwa. Dokument powinno wyłożyć się do 
publicznego wglądu, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej 
miejscowości. Osoby i jednostki zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mogą składać wnioski, 
zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.  

Uchwalone przez radę gminy założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, powinny stanowić podstawowy dokument  
z zakresu planowania energetycznego na poziomie lokalnym. Nie wszystkie 
samorządy wywiązały się jednak z ustawowego obowiązku ich sporządzenia. Jak 
wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Agroenergetyki, w 2012 roku 
zaledwie 15% gmin posiadało tego typu dokument, a tam gdzie został on 
opracowany, często nie znalazł praktycznego zastosowania.8 

W przypadku, gdy plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego  
i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, sporządzane dla 
obszaru swojego działania przez przedsiębiorstwa energetyczne i następnie 
udostępniane nieodpłatnie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, nie 
zapewniają realizacji uchwalonych przez radę gminy założeń, organ wykonawczy 
gminy opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla obszaru całej gminy lub jej części (zwanego dalej planem 
zaopatrzenia). Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez 
radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny.9 Projekt planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać: 

 propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz  
z uzasadnieniem ekonomicznym,  

 propozycje w zakresie wykorzystania OZE i wysokosprawnej kogeneracji,  
 propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej,  
 harmonogram realizacji zadań, 
 przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło 

ich finansowania. 
Plan zaopatrzenia uchwalany jest przez radę gminy. W celu jego realizacji 

gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi. W przypadku, 
gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy może 

                                                           
8 http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/component/k2/item/126-krajowy-system-zarzadzania-energia 

(pobrano 29.07.2015 r.) 
9 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm. 
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wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy 
działania muszą być zgodne.10 

Wzorcową rolę jednostek sektora publicznego (w tym gmin) w prowadzeniu 
działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej normuje ustawa  
o efektywności energetycznej.11 Zgodnie z art. 10 tejże ustawy, jednostka sektora 
publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków 
poprawy efektywności energetycznej, do których należą:  

 umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia 
służącego poprawie efektywności energetycznej,  

 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się 
niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,  

 wymiana eksploatowanego urządzenia lub pojazdu albo ich modernizacja,  
 nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części 

albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,  

 sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków  
o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora 
publicznego jest właścicielem lub zarządcą.  

Do mających istotny wpływ na planowanie energetyczne na poziomie 
lokalnym aktów prawnych zaliczyć należy również ustawę o samorządzie 
gminnym.12 Podkreśla ona domniemanie kompetencji gminy w zakresie spraw 
publicznych o charakterze lokalnym, do których zalicza się zaopatrzenie w energię 
elektryczną, cieplną i gaz. Sankcjonuje również tryb opracowania i uchwalania 
założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, a także określa zasady opiniowania tych dokumentów przez samorząd 
województwa oraz reguły nadzoru ze strony wojewody i kontroli rozstrzygnięć 
nadzorczych przez sąd administracyjny.13 

 
Programowanie ochrony środowiska  
Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska,14 polityka ochrony 

środowiska prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju, programów  
i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju,15 a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska.  

Podstawowy element funkcjonowania krajowego systemu zarządzania 
środowiskiem na poziomie lokalnym powinny stanowić gminne programy ochrony 
środowiska. Do ich sporządzania zobligowano organ wykonawczy gminy. Projekty 
gminnych programów podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. 
Z wykonania uchwalonych przez rady gmin programów ochrony środowiska, wójt, 

                                                           
10 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm. 
11 Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. 2011 Nr 94, poz. 551 z późn. zm.; 

P. Ciepiela, Planowanie energetyczne w Polsce, regulacje prawne. Kraków 2013, s. 32 
12 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm. 
13 P. Ciepiela, Planowanie energetyczne w Polsce…, op. cit., s. 24 
14 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm. 
15 Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tj. Dz. U. 2014 poz. 1649  

z późn. zm. 
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burmistrz lub prezydent miasta sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia 
radzie gminy, po czym są one przekazywane do organu wykonawczego powiatu. 

Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej zrównoważonej energetyki, 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnego rozwoju  
w aspekcie ochrony środowiska, powinny być uwzględnione w gminnych 
programach zarówno w diagnozie uwarunkowań środowiskowych gminy, jak  
i priorytetowych kierunkach działań oraz w harmonogramie działań 
proekologicznych. Wskazane powinny być jednostki odpowiedzialne za realizację 
określonych zadań oraz źródła ich finansowania.  

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK,16 część gminnych 
programów ochrony środowiska nie spełnia jednak swojej roli oraz wymogów 
prawa. Stwierdzono m.in. przekroczony okres ich obowiązywania oraz brak 
aktualizacji. Wystąpiły przypadki, iż przedstawione w programach informacje  
o walorach przyrodniczych były niepełne lub niezgodne z innymi dokumentami 
strategicznymi obowiązującymi w gminie. W ok. 40% badanych jednostek 
samorządu terytorialnego nie podjęto realizacji części zadań określonych  
w programach. Nie określono również mierników realizacji poszczególnych celów 
lub zostały one sformułowane w sposób uniemożliwiający określenie postępu 
realizacji zadań. Jedynie 32% badanych jednostek przygotowało raport z realizacji 
programu ochrony środowiska. Powyższe ustalenia korespondują m.in. z wynikami 
badań przedstawionymi we wcześniejszej pracy autora.17 

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska18 mają także bezpośredni wpływ 
na planowanie energetyczne na poziomie lokalnym. Jak już wcześniej 
wspomniano, art. 91 tejże ustawy odnosi się do opracowania i uchwalenia 
programu ochrony powietrza, zgodnie z którym gmina realizuje zadania z zakresu 
planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe.19 

 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  
Planowanie przestrzenne może służyć rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej, 

przede wszystkim poprzez kształtowanie struktur energooszczędnych, 
transportooszczędnych oraz zwartych o ograniczonym rozproszeniu zabudowy. 
Może przyczynić się również do tworzenia powiązań gospodarczych pomiędzy 
różnymi elementami zagospodarowania.20 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,21 do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie 
polityki przestrzennej na jej terenie, w tym uchwalanie studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także miejscowych 

                                                           
16 Informacja o wynikach kontroli zarządzania środowiskiem w gminach, Najwyższa Izba Kontroli. 

Warszawa 2011, s. 14-19 
17 P. Wiśniewski, Rola gminnych programów ochrony środowiska w zarządzaniu przeciwerozyjną 

ochroną gleb na wybranych przykładach w województwie kujawsko-pomorskim, „Wiadomości 
Melioracyjne i Łąkarskie” 2014, nr 1, s. 18-22 

18 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm. 
19 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm. 
20 Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego, Fundacja Instytut na rzecz 

Ekorozwoju. Warszawa 2015, s. 56 
21 Ustawa z 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dz. U. 2015  

poz. 199 z późn. zm. 
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planów zagospodarowania przestrzennego, w których następuje ustalenie 
przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Konieczne jest zatem 
skuteczne wykorzystanie tych dokumentów na potrzeby gospodarki niskowęglowej 
poprzez kształtowanie odpowiednich struktur przestrzennych.  

W zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  
a w przypadku jego braku – z kierunkami rozwoju zawartymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, muszą być 
realizowane opisane wcześniej zadania własne gminy z zakresu zaopatrzenia  
w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego muszą być również uwzględnione przy sporządzaniu przez 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub 
energii planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię.22 

 
Lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej  
Opracowywane obecnie lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej mają 

przyczynić się m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej 
poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości 
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Stanowią one ważne dokumenty strategiczne, 
mające określić wizję rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a także 
zwiększyć szansę samorządów w ubieganiu się o środki unijne w perspektywie 
finansowej 2014-2020. Ujęte w planach zadania powinny koncentrować się na 
działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, służących 
poprawie efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
we wszystkich sektorach gospodarki przy współudziale podmiotów będących 
producentami oraz odbiorcami energii. Powinny również obejmować działania 
mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii poprzez 
edukację, współpracę z mieszkańcami, lokalnymi władzami i instytucjami.  

Mając na  uwadze zalecenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, dotyczące struktury planów gospodarki niskoemisyjnej, 
dokumenty te powinny przede wszystkim:  

 zostać wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i przyjęte do realizacji 
poprzez uchwałę rady gminy (miasta),  

 zawierać mierniki osiągnięcia celów oraz określone źródła finansowania,  
 zawierać plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji,  
 być spójne z innymi planami i programami, m.in. z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, założeniami lub planem zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, programem ochrony 
środowiska oraz programem ochrony powietrza, 

 być zgodne z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko,  
 

                                                           
22 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm. 
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 w sposób kompleksowy uwzględniać zadania inwestycyjne  
w poszczególnych sektorach gospodarki oraz działania nieinwestycyjne, 
takie jak planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, strategia 
komunikacyjna, itp.  

 
Program niskowęglowego rozwoju – przykład pomorski  
Dobrą praktyką, mogącą stanowić przykład modelowego rozwiązania  

w kształtowaniu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym jest „Pilotażowy 
program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego” (PPNR), zrealizowany 
w ramach projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” przez Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus we 
współpracy ze społeczeństwem, władzami i instytucjami powiatu starogardzkiego 
(woj. pomorskie). Jest to pierwszy tego typu dokument poświęcony gospodarce 
niskoemisyjnej, sporządzony w skali powiatu w Polsce. Opracowanie, którego 
autor jest współtwórcą, ma charakter strategiczny i zawiera kierunki działań 
przeznaczone dla całej wspólnoty samorządowej zamieszkującej powiat 
starogardzki, a zatem zarówno samorządów gminnych, samorządu powiatowego 
oraz ich agend, jak i przedsiębiorstw komunalnych, prywatnych oraz każdego 
mieszkańca powiatu z osobna.23 

Celem PPNR jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z terenu powiatu 
starogardzkiego, umożliwienie skutecznego pozyskiwania środków unijnych oraz 
wypracowanie formuły współpracy pomiędzy gminami i powiatem w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej. Horyzont czasowy programu wybiega do roku 2030, 
choć jego zasadnicza część została opracowana do realizacji przed rokiem 2020. 
Wskutek realizacji przyjętych w programie działań możliwe jest ograniczenie emisję 
gazów cieplarnianych o 17,2% do roku 2020 (w stosunku do roku 2005) oraz  
o 18,6% do roku 2030.  

Opracowanie podzielone jest na dwie części – diagnozę sytuacji powiatu  
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz propozycje rozwoju gospodarki powiatu 
po 2015 roku. W trakcie prac przygotowawczych określono obszary kluczowe dla 
powodzenia budowania gospodarki niskowęglowej w powiecie. Są to:  

 Budowane świadomości poprzez:  
- wzmocnienie administracji samorządowej w jej działaniach na rzecz 

niskoemisyjnego rozwoju,  
- wzrost znaczenia proekologicznego zachowania biznesu,  
- kształtowanie indywidualnych postaw proekologicznych ku 

zrównoważonej konsumpcji,  
- wzmocnienie współpracy pomiędzy administracją samorządową  

a biznesem. 
 Energetyka, a w tym: 

- poprawa efektywności energetycznej,  
- odejście od paliw kopalnych,  
- wzrost produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

 Transport, a w tym: 
- racjonalizacja potrzeb transportowych,  
- ograniczenie emisji z pojazdów,  

                                                           
23 Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju…, op. cit., s. 8 
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- wykorzystanie mobilności przyjaznej środowisku. 
 Przedsiębiorczość i instytucje, a w tym:  

- ograniczenie emisji z procesów produkcyjnych,  
- rozwój firm i gospodarstw rolnych dostarczających produkty i usługi dla 

potrzeb gospodarki niskoemisyjnej,  
- wzmocnienie i powstanie instytucji służących rozwojowi gospodarki 

niskoemisyjnej,  
- wzmocnienie współpracy pomiędzy administracją samorządową  

a biznesem.  
 Tereny wiejskie (w tym leśne), a w tym:  

- utrzymanie lub wzrost zdolności do pochłaniania CO2,  
- ograniczenie emisji z rolnictwa i gleb.  

 Gospodarka komunalna i odpadami oraz zmiany w strukturze 
przestrzennej, a w tym: 
- wykorzystanie odpadów komunalnych do produkcji energii oraz 

odzyskanych w wyniku recyklingu surowców do ponownej produkcji,  
- wykorzystanie metanu z oczyszczalni ścieków do produkcji energii,  

a także rozważenie zasadności wykorzystania energetycznego osadów 
z oczyszczania ścieków,  

- wykorzystanie miejscowego planowania do kształtowania 
energooszczędnych i transportooszczędnych struktur przestrzennych. 

W części programowej wskazano podstawowe osie perspektywicznego, 
niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego oraz flagowe przedsięwzięcia 
służące wdrażaniu wizji zielonego Kociewia. Dla każdego z kluczowych obszarów 
aktywności określono zasady funkcjonowania gospodarki niskowęglowej, kierunki 
rozwoju, potrzeby inwestycyjne, działania miękkie oraz instytucjonalne, źródła 
finansowania, wskaźniki monitoringu, a także spodziewane efekty w ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych. Integralną częścią PPNR jest zeszyt gminny, mający 
na celu syntetyczne przedstawienie zapisów programowych oraz zwrócenie uwagi 
na specyficzne działania dotyczące poszczególnych gmin położonych na terenie 
powiatu starogardzkiego. 

 
Podsumowanie i wnioski  
Sprawne, strategiczne i właściwe planowanie gospodarki niskoemisyjnej jest 

kluczowym narzędziem stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także działaniem przyciągającym 
inwestorów. Może przynieść równoczesne korzyści ekologiczne, gospodarcze  
i społeczne. Powinno być zatem istotnym elementem planowania strategii rozwoju 
lokalnego.24 

Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej 
oraz gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii 
niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 
gospodarowania odpadami, a także promocja nowych wzorców konsumpcji, 
stanowią cele szczegółowe przyjęte w Założeniach Narodowego Programu 

                                                           
24 Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie…, op. cit., s. 70 
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Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.25 Ich realizacja i osiągnięcie rozwoju 
gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju, 
wymagają wdrożenia skutecznego modelu zintegrowanego planowania na 
poziomie gminy, opartego na spójnych i skoordynowanych ze sobą miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, programach ochrony środowiska  
i ochrony powietrza, założeniach do planu lub planach  zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe oraz lokalnych planach gospodarki 
niskoemisyjnej.  

Aby gminne dokumenty strategiczne, planistyczne i programowe stały się 
skutecznym elementem wspomnianego modelu, powinny charakteryzować się 
odpowiednią wartością merytoryczną, zgodną z założeniami polityki rozwoju kraju, 
z uwzględnieniem wymiaru społecznego, gospodarczego, środowiskowego, 
terytorialnego i instytucjonalnego. W celu skutecznej realizacji zadań,  
w dokumentach tych powinno się uwzględniać zarówno zadania własne, 
finansowane w całości lub częściowo ze środków gminy, jak i zadania 
koordynowane, finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz funduszy 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego i centralnego. Poszczególne działania, uwzględniające specyfikę  
i problemy danej gminy, powinny być ujęte w nich z pełnym zakresem informacji, 
zawierającym opis przedsięwzięcia, terminy, nazwy odpowiednich instytucji, koszty 
i źródła finansowania.  

Dobrą praktyką w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie 
lokalnym byłoby opracowywanie programów (strategii) niskoemisyjnego rozwoju 
gmin lub powiatów, zawierających zdefiniowane cele i zadania służące realizacji 
wizji gospodarki niskowęglowej. Programy takie, przygotowane przy aktywnym 
udziale przedstawicieli całej wspólnoty samorządowej, stałyby się zapewne 
skutecznym narzędziem pobudzającym do działania, pokazującym nowe 
możliwości oraz zachęcającym do podejmowania przedsięwzięć innowacyjnych  
w zakresie budowania gospodarki, tworzenia produktów i usług niskoemisyjnych. 
Modelowe rozwiązanie w tworzeniu takich strategii rozwoju może stanowić 
„Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego”.26 

 
Streszczenie 
W pracy scharakteryzowano najważniejsze dokumenty strategiczne, 

planistyczne i programowe, możliwe do wykorzystania w celu budowy skutecznego 
modelu zintegrowanego planowania gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminy, 
w oparciu o obowiązujące uwarunkowania prawne. Wskazano niezbędne do 
wprowadzenia zmiany i modyfikacje, które mogą przyczynić się do wzrostu 
znaczenia tych dokumentów w kształtowaniu i planowaniu gospodarki 
niskoemisyjnej. Przedstawiono również przykład modelowego rozwiązania  
w tworzeniu strategii niskoemisyjnego rozwoju, wdrożonego w powiecie 
starogardzkim.  

 
 

                                                           
25 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Gospodarki  

i Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2011, s. 12-15 
26 Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju…, op. cit., s. 8-13 
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Summary 
The paper presents the most important strategic, planning and programming 

documents and the possibility of their use for organisation of effective integrated 
low carbon economy planning in communes in compliance with the applicable 
laws. Necessary changes and modifications were indicated to increase the 
importance of these documents in planning low carbon economy. It also presented 
an example of the solution model for organisation of low carbon development 
strategy, implemented in Starogard County. 
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ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI – SZACOWANIE EMISJI  
DO WODY I POWIETRZA 

 
 
1. Wprowadzenie 
Do szacowania poziomu emisji z instalacji prztewarzających odpady służy 

m.in. ocena cyklu życia (life cycle assessment – LCA). W Polsce metodę LCA  
w dziedzinie gospodarki odpadami propagują: Jan den Boer (Uniwersytet 
Przyrodniczny we Wrocławiu), Emilia den Boer (Politechnika Wrocławska).1 Joanna 
Kulczycka (AGH Kraków),2 Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Kraków) [pod red. A. Kraszewskiego,  
E. Pietrzyk-Sokulskiej; cz. I-III, 2011], Zygmunt Kowalski (Politechnika 
Krakowska),3 Katarzyna Grzesik-Wojtysiak (AGH Kraków),4 Krzysztof Pikoń 
(Politechnika Śląska).5 

 

                                                           
1 E. den Boer, J. den Boer, J. Jager, Waste management planning and optimisation. LCA IWM, 

Germany 2005; E. den Boer, R. Szpadt, Ocena cyklu życia systemu gospodarki odpadami na 
przykładzie Wrocławia, „Ochrona Środowiska” 2012, 34(3), s. 39-44; E. den Boer, J. den Boer,  
J. Jager, J. Rodrigo, M. Meneses, F. Castells, L. Schanne, The Use of Life Cycle Assessment Tool for 
the Development of Integrated Waste Management Strategies for Cities and Regions with Rapid 
Growing Economies LCA-IWM, Darmstadt 2005 

2 J. Kulczycka, Life cycle thinking in Polish official documents and research, “The International Journal of 
Life Cycle Assessment’’ 2009, 14(5), s. 375-378; J. Kulczycka, M. Góralczyk, K. Koneczny,  
P. Przewrocki, & A. Wąsik, Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania 
środowiskowego. Kraków 2001; J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, Ewaluacja gospodarki odpadami 
komunalnymi w Polsce. Kraków 2009; M. Góralczyk, J. Kulczycka, LCA application in the Polish 
mining industry, “Management of Environmental Quality: An International Journal’’ 2005, 16(2),  
s. 119-129; W. Czarnecka, J. Kulczycka, Z. Kowalski, Basic principles of waste management in the 
municipal and economic sectors in the Świętokrzyskie Province in the years 2003-2006, “Czasopismo 
techniczne CHEMIA” 2008, 16 (105), s. 25-36 

3 Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA). 
Kraków 2007 

4 K. Grzesik, Wprowadzenie do oceny cyklu życia (LCA) – nowej techniki w ochronie środowiska, 
”Inżynieria Środowiska’’ 2006, s. 101-113. K. Grzesik, K. Guca, Screening Study of Life Cycle 
Assessment (LCA) of the Electric Kettle with SimaPro Software, “GEOMATICS AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING’’ 2011, 5 (3), s. 57-68; K. Grzesik-Wojtysiak, Ocena modelu IWM-
PL–polskiej aplikacji do analizy cyklu życia systemów gospodarki odpadami, „Czasopismo Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Architektury’’ 2013, s. 101-115; K. Grzesik-Wojtysiak, G. Kukliński, Screening 
life cycle assessment of a laptop used in Poland, “Environment Protection Engineering’’ 2013, 39(3) 

5 K. Pikoń, Environmental impact of waste management system-system location issues, “Proceedings of 
the 2011 World Environmental and Water Resources Congress’’ 2011, American Society of Civil 
Engineers; K. Pikoń, LCA jako narzędzie wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju, „Archiwum 
Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska’’ 2012, 14(3), s. 55-63; K. Pikoń, Abiotic depletion in 
energy and waste management systems, “Polityka Energetyczna’’ 2012, 15, s. 87-101; K. Pikoń,  
K. Gaska, Greenhouse gas emission mitigation relevant to changes in municipal solid waste 
management system, “Journal of the Air & Waste Management Association’’ 2010, 60(7), s. 782-788; 
K. Pikoń, M. Gatnar, Uciążliwość środowiskowa recyklingu szkła, „Archiwum Gospodarki Odpadami  
i Ochrony Środowiska’’ 2009, 11(1), s. 1-20 
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Zasady i strukturę oceny cyklu życia przedstawia norma ISO 14040.6  
Metoda LCA ułatwia zdefiniowanie czynników oddziałujących na środowisko, 
spowodowanych działalnością danej organizacji, technologii czy przedsiębiorstwa. 
Ocena cyklu życia ułatwia zestawienie i oszacowanie istotności czynników 
oddziałujących na środowisko, występujących w trakcie poszczególnych etapów 
cyklu życiowego. Pierwszym krokiem, podczas standardowego badania LCA, jest 
określenie celu, zakresu i szczegółowości wykonywanego testu.7 Kolejny etap to 
analiza zbioru czynników (LCI – Life Cycle Inventory) oraz oszacowanie ich wpływu 
(LCIA – Life Cycle Impact Assessment).8 Analiza zbioru (LCI) polega na 
identyfikacji czynników procesowych: wchodzących i wychodzących. Elementami 
na wejściu i wyjściu są strumienie materiałowe i energetyczne, produkty uboczne, 
takie jak odpady, ścieki i zanieczyszczenia kierowane do środowiska. W LCIA 
szacuje się wpływ tych czynników na środowisko przypisując im wskaźniki 
odzwierciedlające stopień uciążliwości. Ostatni krok to interpretacja wyników.9 
Wnioski mogą posłużyć do wskazania miejsc, w których powstaje najwięcej 
zanieczyszczeń. Na tej podstawie można udoskonalić produkt/ technologię pod 
kątem prośrodowiskowym. 

 
2. Charakterystyka programu IWM-PL10 
Oprogramowanie jest pierwszą polską aplikacją służacą do opracowania 

modelu dla systemu gospodarki odpadami w całym regionie lub dla pojedynczych 
procesów (składowania, spalania itd.). Część analityczna, niedostępna dla 
użytkowników, zbudowana jest z algorytmów obliczających poziom obiążenia 
środowiska opartych na danych z literatury. Użytkownik IWM-PL wpowadza jedynie 
uproszczony zakres danych dotyczących bilansu materiałowo-energetycznego.  
W trakcie pracy programu można korzystać z wartości domyślnych, tzw. default 
values, czyli średnich parametrów dla wybranego procesu. Jednostką funkcjonalną 
IWM-PL jest całkowita ilość odpadów wprowadzonych do systemu.  

Program podzielony jest na dwie części: środowiskową i ekonomiczną. Dział 
środowiskowy składa się z 9 kategorii głównych: zbiórka odpadów, proces 
sortowania, proces produkcji paliwa alternatywnego, proces biologicznego 
przetwarzania, proces termicznego przetwarzania, spalanie RDF, składowanie 
odpadów niebezpiecznych, składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, 
recykling. Dział ekonomiczny (ostatnia kategoria) to ocena ekonomiczna inwestycji, 
którą można pominąć w przypadku braku wystarczających danych. Każda 
kategoria główna zawiera kroki (łącznie 24) umożliwijące wprowadzenie danych 

                                                           
6 ISO 14040: Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework 
7 ISO 14041: Environmental management. Life cycle assessment. Goal and scope definition and 

inventory analysis 
8 ISO 14042: Environmental management. Life cycle assessment. Restricts use and development of 

impact assessment 
9 ISO 14043: Environmental management. Life cycle assessment. Life cycle interpretation; ISO/TR 

14049: Environmental management. Life cycle assessment. Illustrative examples on how to apply ISO 
14044 to goal and scope definition and inventory analysis 

10 A. Kraszewskiego, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ocena gospodarki odpadami. Uwarunkowania prawne 
i technologiczne oraz kryteria oceny funkcjonowania gospodarki odpadami, Część I. Kraków 2011;  
A. Kraszewski, E. Pietrzyk-Sokulska, Ocena gospodarki odpadami. Praktyczne zastosowania, Część 
II. Kraków 2011; A. Kraszewski, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ocena gospodarki odpadami. Program 
komputerowy, Część III. Kraków 2011 
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wejściowych, na podstawie których program oblicza dane wyjściowe (patrz tabela 
1). Przykładowe dane wprowadzane przez użytkownika: zużycie energii 
elektrycznej, zapotrzebowanie oleju napędowego, efektywność działania instalacji 
odbierających i przetwarzających biogaz oraz wody odciekowe.  

 

Tabela nr 1: Etapy wprowadzania danych w programie IWM-PL 
 

KATEGORIA 
GŁÓWNA 

KROK NAZWA SZCZEGÓŁOWA 

Zbiórka odpadów 

krok 1 Niesegregowane odpady komunalne 

krok 2 Odpady wielkogabarytowe 

krok 3 
Odpady zebrane selektywnie (pojemniki 
pojedyncze – dzwony) 

krok 4 Odpady zebrane selektywnie (pojemniki wspólne) 

krok 5 Odpady komunalne z sektora komercyjnego 

Proces sortowania 

krok 6 Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych 

krok 7 Segregacja odpadów z sektora komercyjnego 

krok 8 
Segregacja materiałów odzyskanych z 
selektywnej zbiórki (pojemniki wspólne) i odpadów 
komercyjnych 

krok 9 
Segregacja materiałów odzyskanych z 
selektywnej zbiórki (pojemniki dzwony) 

Proces produkcji paliwa 
alternatywnego RDF 

krok 10 Paliwo alternatywne RDF 

Proces biologicznego 
przetwarzania 

krok 11 Wejścia do procesu 

krok 12 Kompostowanie/Tlenowa stabilizacja 

krok 13 Biogazyfikacja /Beztlenowa stabilizacja 

Proces termicznego 
przetwarzania odpadów 

krok 14 Wejścia i wyjścia procesu 

Spalanie paliwa RDF krok 15 Wejścia i wyjścia procesu 

Składowanie 
odpodpadów innych  
niż obojętne i 
niebezpieczne 

krok 16 Wejścia i wyjścia procesu 

Składowanie odpadów 
niebezpiecznych 

krok 17 Wejścia i wyjścia procesu 

Recykling krok 18 Wejścia i wyjścia procesu 

Ocena ekonomiczna 
inwestycji 

krok 19 Dane wejściowe 

krok 20 Harmonogram rzeczowo-finansowy [zł] 

krok 21 Źródła finansowania inwestycji 

krok 22 Amortyzacja środków trwałych 

krok 23 Koszty w układzie rodzajowym [zł] 

krok 24 Przychody 
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Po wprowadzeniu danych program wylicza emisje do wody i powietrza. Etapy 
przetwarzania danych przedstawiono na rysunku 1. Wyniki stanowią cztery 
pośrednie raporty, po dwa dla wody i powietrza. Przykładowo dla wody: Raport 
pierwszy to procentowe charakteryzowanie wielkości emisji w 6 katerogiach 
wpływu: czynniki rakotwórcze, wpływ związków organicznych i nieorganicznych na 
układ oddechowy, zmiany klimatu, zubożenie warstwy ozonowej, ekotoksyczność 
oraz zakwaszenie/ eutrofizacja. Raport drugi zawiera wyniki z etapu ważenia, czyli  
emisje przeliczone na Ekopunkty według w/w kategorii wpływu. Ekopunt jest to 
stosunek całkowitego obciążenia środowiska w Europie do liczby jej mieszkańców, 
pomnożony przez 1000. Raporty dla powietrza są tworzone analogicznie. Raport 
końcowy obejmuje bilans omawianego systemu gospodarki odpadami według 
dwóch kategorii szkody: zdrowie ludzkie i jakość ekosystemu. Wyniki podawane są 
w Ekopunktach. 

 

Rysunek nr 1: Etapy przetwarzania danych w programie IWM-PL 
 

 
*Ekopunkt (Pt)- stosunek całkowitego obciążenia środowiska w Europie do liczby jej 

mieszkańców, pomnożony przez 1000 
 

3. Charakterystyka modelowanego zakładu 
Analizie poddano 6 region gospodarki odpadami w województwie 

świętokrzyskim, obejmujący powiaty konecki i skarżyski. Liczba mieszkańców 
regionu wynosi 166 147. Świętokrzyski wojewódzki plan gospodarki odpadami  
na lata 2012-2018 zawiera statystyki dotyczące przetwarzania odpadów  
w poszczególnych regionach. Dla regionu 6 masa odebranych odpadów w 2010 
roku wynosiła 29 524 Mg, w tym 22 235 Mg odpadów zmieszanych i 7 289 Mg  
z selktywnej zbiórki (tabela 5, s. 33 WPGO).11 Z wyliczeń wynika, że zakład 
przetwarza 56% wytworzonych w regionie odpadów. Obliczenia w programie IWM-
PL wykonano dla perspektywy przeróbki około 90% wytworzonych odpadów, czyli 
47810 Mg. Przyjęto, że połowę odebranych odpadów będą stanowiły zmieszane 
 
 

                                                           
11 Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018. Województwo 

Świętokrzyskie. Kielce 2012 
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odpady komunalne, a pozostałe będą pochodziły z selektywnej zbiórki. Odpad 
zmieszany trafi do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP),  
w której po wstępnej obróbce mechanicznej produkowane będzie paliwo 
alternatywne RDF. Pozostałe odpady trafią do obróbki tlenowej w celu suszenia  
i stabilizacji. Koncepcję technologiczną zakładu przedstawia rysunek 2. 

 

Rysunek nr 2: Koncepcja technologiczna modelowanego zakładu 
 

 
 

4. Wprowadzenie danych do programu 
Skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych trafiających do 

zakładu zaczerpnięto ze świętokrzyskiego PGO dla 2014 roku (tabela 2). Do grupy 
odpadów organicznych w strumieniu odpadów komunalnych zaliczono: odpady 
kuchenne i ogrodowe (100%), czyli 33,72%, drewno (50%), czyli 0,24%, odpady  
z terenów zielonych (100%), czyli 4,09%, co łącznie daje 38,05% odpadów 
organicznych. Skład odpadów zbieranych selektywnie przyjęto na podstawie 
danych GUSu z 2010 roku.12 Przyjęto 50% podział tworzyw sztucznych na twarde  
i miękkie. Analogicznie postąpiono w przypadku metali żelaznych i nieżelaznych. 

 

Tabela nr 2: Morfologia zmieszanych odpadów komunalnych w modelowanym 

zakładzie 
 

 Odpad 
zmieszany 

Odpad 
selektywny 

Ilość odpadów [Mg] 23 905 23905 

Skład odpadów [%]:   

Papier  7,74 19,7 

Szko  10,09 25,1 

Metale 1,87 2,0 

Tworzywa sztuczne  10,95 14,4 

Tekstylia  3,22 4,2 

Organiczne  38,05 21,1 

Inne  28,08 13,4 

 

                                                           
12 K. Nieszporek, Akademia odpadowa. Kraków 2012, s. 25 
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Zużycie energii w technologiach MBP wynosi 40-70 kWh energii elektrycznej  
i około 0,5 litra oleju napędowego na 1 Mg wsadu odpadów.13 Udział  
zużycia energii elektrycznej w obróce mechanicznej i biologicznej wynosi 
odpowiednio 30-60% i 40-70% całości zużytej energii. Do programu wprowadzono 
stałe zużycie oleju napędowego 0,5 dm3/Mg odpadów i zużycie energii elektrycznej 
55 kWh/Mg. 

Przyjęto 50% efektywność ujmowania biogazu. W zakładzie istnieje 
nowoczesne składowisko odpadów, które wyposażone jest w instalację  
drenażową odbierającą 90% całkowitej ilości powstających wód odciekowych. 
Efektywność oczyszczania odcieków w literaturze wynosi od 20% (w przypadku 
niklu) do 97%, przy usuwaniu amoniaku.14 Do modelu przyjęto więc średnią 
efektywność oczyszczania na poziomie 80%. Do modelu wprowadzono parametr 
odległości do stacji recyklingu 10 km przyjmując, że przetransportuje się tutaj 
surowce z mechanicznej obróbki odpadów zmieszanych. Pominięto analizę 
finansową, ze względu na brak szczegółowych danych wymaganych w krokach  
19-24.  

 

5. Wyniki analizy modelowania programem IWM-PL 
Wyniki ujemne interpretuje się jako emisje uniknięte. Zatem jest to porządany 

efekt przeróbki odpadów pod względem prośrodowiskowym. 
 

5.1. Emisje do powietrza 
Tabela 3 prezentuje ilość emisji do powietrza, pochodzących z analizowanego 

zakładu. Program obliczył ujemną emisję dla pyłów, CO2, CO, NOx, SOx, HCl, 
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i cynku. Największą emisję odnotowano dla amoniaku  
i ołowiu. Warto zwrócić uwagę na emisje związane z termicznym przekształcaniem, 
które zaznaczone są jako ujemne, czyli nie mające wpływu na pogorszenie stanu 
powietrza. 

 

5.2. Emisje do wody 
Tabela 4 przedstawia emisje do wody związane z przetwarzaniem odpadów  

w omawianym zakładzie. Ilości emitowanych BZT są największe dla recyklingu, 
trzy razy wyższe od poziomu BZT ze składowania i biologicznego przetwarzania. 
Można to przypisać znacznej ilości odpadów z selektywnej zbiórki, dwukrotnie 
większej od przeznaczonej do składowania i biologicznej przeróbki. Poziom ChZT 
emitowany w etapie biologicznym jest o 50% wyższy od ChZT pochodzących ze 
składowania.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 R. Wallmann, K. Fricke, Energiebilanz bei der Verwertung von Bio- und Grünabfällen und bei der 

mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung (w:) “ATV Handbuch-Mechanische und biologische 
Verfahren der Abfallbehandlung’’, Berlin 2002 

14 A. Kraszewski, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ocena gospodarki odpadami. Uwarunkowania prawne  
i technologiczne oraz kryteria oceny funkcjonowania gospodarki odpadami, Część I. Kraków 2011 
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Tabela nr 3: Emisje zakładu do powietrza obliczone w programie IWM-PL 
 

 
 

Tabela nr 4: Emisje zakładu do wody obliczone w programie IWM-PL 
 

 
 

5.3. Emisje po etapie charakteryzowania 
Wyniki emisji po etapie charakteryzowania odnoszą się do sześciu kategorii 

wpływu i podawane są w procentach.  
Kategorie wpływu: czynniki rakotwórcze, wpływ związków organicznych  

i nieorganicznych na układ oddechowy, zmiany klimatu, zubożenie warstwy 
ozonowej, ekotoksyczność oraz zakwaszenie/eutrofizacja. 

Wśród emisji do powietrza największy wpływ wskazano dla kategori: wpływ 
związków nieorganicznych na układ oddechowy oraz ekotoksyczność. Kategorie te 
zdominowały następujące emisje: węglowodory, CH4, ołów i CO2. W pozostałych 
kategoriach oszacowano emisje uniknięte.  

Dla wody odnotowano wpływy tylko w dwóch kategoraich: czynniki 
rakotwórcze (arsen) i ekotoksyczność (cynk, nikiel, rtęć, chrom, kadm).  

Emisje [kg] Transport

Produkcja 

paliwa RDF

Biologiczne 

przetwarzanie

Termiczne 

przetwarzanie Składowanie Recykling Suma

Pyły 0,17 2030,53 926,64 -43881,05 466,31 -4489,62 -44947,01 

CO 2,27 145,38 66,35 -3141,58 347,43 -15195,40 -17775,55 

CO2 413,15 1279712,34 584160,71 -27654715,92 905334,13 -969011,92 -25854107,51 

CH4 0,50 2997,35 1367,85 0,00 13421,94 -2398,14 15389,50

NOx 7,43 2609,89 1191,03 -56400,61 884,45 7191,53 -44516,28 

N2O 0,00 7,55 3,44 0,00 1,71 34,72 47,41

SOx 0,62 5823,95 2657,79 -125858,78 1345,95 -28386,06 -144416,53 

HCl 0,00 324,70 148,18 -7017,05 79,03 -340,35 -6805,49 

HF 0,00 30,95 14,13 0,00 7,42 89,95 142,45

H2S 0,00 0,00 0,00 0,00 6,58 9,74 16,31

Węglowodory 0,00 0,00 0,00 0,00 82,28 -0,00 82,28

Węglowodory chl. 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 0,00 4,05

Dioksyny/Furany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amoniak 0,00 4,07 1,86 0,00 0,92 309,01 315,86

Arsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -359,63 -359,63 

Kadm 0,00 0,01 0,01 -0,29 0,00 -0,07 -0,34 

Chrom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Miedź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07

Ołów 0,00 0,15 0,07 -3,27 0,03 275,90 272,88

Magnez 0,00 0,09 0,04 0,00 0,02 -0,00 0,16

Rteć 0,00 0,05 0,02 -1,04 0,01 0,01 -0,95 

Nikiel 0,00 0,41 0,19 -8,96 0,09 -1,28 -9,54 

Cynk 0,00 0,38 0,18 -8,29 0,09 -0,60 -8,25 

Emisje  [kg] Transport

Produkcja 

paliwa RDF

Biologiczne 

przetwarzanie

Termiczne 

przetwarzanie Składowanie Recykling Suma

BZT 0,00 0,11 400,52 - 388,39 1276,17 2065,18

ChZT 0,00 3,13 678,77 - 389,07 -184072,38 -183001,41 

Zawiesiny 0,32 49,30 22,50 - 25,43 -29351,87 -29254,33 

OWO 0,00 15,02 6,85 - 5,69 11352,62 11380,18

AOX 0,00 0,00 0,00 - 2,38 -1864,55 -1862,16 

Węglowodory chlorowane 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Dioksyny/Furany 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Fenole 0,00 0,09 0,04 - 0,46 -1,29 -0,71 

Al 0,00 646,40 294,99 - 146,11 -511,52 575,98

NH4+ 0,00 1,29 69,80 - 23,83 -136,65 -41,73 

Arsen 0,00 1,31 0,60 - 0,31 -1,08 1,13

Bar 0,00 53,14 24,25 - 12,01 -69,70 19,71

Kadm 0,00 0,03 0,02 - 0,02 -0,47 -0,39 

Chlorki 2,97 4345,29 1982,99 - 1198,15 7516,17 15045,58

Chrom 0,00 6,48 2,96 - 1,54 -5,46 5,52

Miedź 0,00 3,24 1,48 - 0,81 -2,63 2,90

Cyjanki 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Fluorki 0,00 0,00 0,00 - 0,53 -0,28 0,25

Żelazo 0,00 1239,67 565,73 - 385,87 -43,71 2147,57

Ołów 0,00 3,25 1,48 - 0,81 -3,96 1,59

Rtęć 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Nikiel 0,00 3,27 1,49 - 0,95 -2,65 3,06

Azotany (V) 0,00 15,69 7,16 - 3,55 3210,44 3236,83

Fosforany 0,00 38,78 17,70 - 8,77 46,19 111,44

Siarczany 0,10 5079,08 2317,86 - 1152,30 26540,58 35089,92

Siarczki 0,00 0,02 0,01 - 0,00 -0,31 -0,27 

Cynk 0,00 6,51 2,97 - 2,29 -5,49 6,28
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5.4. Raport końcowy 
Program zbilansował wpływ na środowisko omawianego zakładu w dwóch 

kategoriach szkody: jakość ekosystemu i zdrowie ludzkie (rys. 3). W obu 
przypadkach odnotowano wartości ujemne ekowskaźnika, które interpretuje się 
jako emisje uniknięte. Eko-wskaźnik na poziomie 1000 Pt odpowiada rocznemu 
obciążeniu środowiska na 1 mieszkańca Europy. Można wnioskować, że sposób 
zagospodarowania odpadów w omawianym zakładzie nie przyczynia się  
do pogorszenia jakości ekosystemu i zdrowia ludzkiego. 

 

Rysunek nr 3: Raport końcowy: wpływ działalności zakładu na jakość ekosystemu  

i zdrowie ludzkie 

 
 
6. Wnioski końcowe 
Zauważono kilka ograniczeń programu IWM-PL, wynikających z braku 

dostępu użytkownika do części analitycznej programu. Niewątpliwie jakość danych 
wejściowych determninuje dane wyjściowe. Wpływ na wyniki ma również sama 
konstrukcja modelu. Należy podkreślić, że dane wejściowe cechuje niepewność 
wynikająca z braku dostępności aktualnych źródeł. Ograniczenia programu 
przedstawiono również w pracy.15  

Omawiany zakład emituje CH4 i węglowodory do powietrza, które mają 
najistotniejszy wpływ na układ oddechowy. Koncepcja technologiczna powoduje 
powstawanie emisji do wody w kategoriach: czynniki rakotwórcze (arsen, fenole 
i kadm) oraz ekotoksyczne (chrom, miedź, nikiel). Program zbilansował straty  
i korzyści, wynikające z eksploatacji zakładu. Końcowy raport wykazał, że zakład 
nie pogarsza jakości ekosystemu i zdrowia ludzkiego. 

 
 
 
 

                                                           
15 K. Grzesik-Wojtysiak, Ocena modelu IWM-PL–polskiej aplikacji do analizy cyklu życia systemów 

gospodarki odpadami, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury’’ 2013 
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Streszczenie 
Artykuł prezentuje analizę LCA w zakładzie przeróbki odpadów, wykonaną  

w programie IWM-PL. Omawiany zakład emituje CH4 i węglowodory do powietrza, 
które mają najistotniejszy wpływ na układ oddechowy. Koncepcja technologiczna 
powoduje powstawanie emisji do wody w kategoriach: czynniki rakotwórcze (arsen, 
fenole i kadm) oraz ekotoksyczne (chrom, miedź, nikiel). Program zbilansował 
straty i korzyści wynikające z eksploatacji zakładu. Końcowy raport wykazał, że 
zakład nie pogarsza jakości ekosystemu i zdrowia ludzkiego. 

 
Summary 
The article presents an analysis of LCA in waste management plant made by 

the IWM-PL software. The plant emits CH4 and hydrocarbons into the air category 
that have the most significant impact on the respiratory system. Emissions to water 
in terms of carcinogens (arsenic, phenols and cadmium) and eco-toxic (chromium, 
copper, nickel) were significant. The final report showed that the plant does not 
affect the quality of the ecosystem and human health. 
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POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA CZŁOWIEKA 

– WYKORZYSTANIE W MEDYCYNIE, ROLNICTWIE 
I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM 

 
 
1. Wprowadzenie 
Pole elektryczne i magnetyczne budzi w ostatnich latach wiele kontrowersji, 

szczególnie w aspekcie możliwości jego negatywnego oddziaływania na organizmy 
żywe. Warto jednak pamiętać, że pole elektryczne i magnetyczne ma bardzo wiele 
zastosowań w różnych dziedzinach życia, począwszy od medycyny, poprzez 
rolnictwo, przemysł spożywczy, a skończywszy na poszukiwaniu złóż ropy 
naftowej. 

 
2. Wykorzystanie pola elektrycznego i magnetycznego w medycynie 

2.1. Rys historyczny 
Medycyna stanowi tę dziedzinę życia, w której pole elektryczne i magnetyczne 

znalazło najszersze zastosowanie. Świadczyć o tym mogą pierwsze wzmianki 
dotyczące wykorzystania pola magnetycznego, źródłem którego był wówczas 
naturalny magnes, pochodzące z czasów starożytnego Egiptu. 

Zastosowanie naturalnego magnesu miało zwiększyć odporność ludzi na 
szkodliwe czynniki zewnętrzne oraz przedłużyć im życie. Przedstawicielami 
starożytności, parającymi się wykorzystaniem magnesu w celach leczniczych byli 
między innymi Klaudiusz Galemus (nauczyciel Hipokratesa), Orfeusz, Pitagoras, 
czy Demokryt, a odrodzenia – Paracelsus. W XVIII wieku F.A. Mesner ogłosił, że 
odkrył „magnetyzm zwierzęcy”, posiadający właściwości terapeutyczne. Jak zatem 
widać, wykorzystanie pola elektrycznego i magnetycznego w medycynie ma swoją 
długą i bogatą historię, świadczącą o pozytywnym oddziaływaniu pola na 
organizmy żywe. 

Istotę tego oddziaływania bardzo trafnie wyraził niemiecki laureat nagrody 
Nobla z roku 1932 z dziedziny fizyki, profesor Werner Karl Heisenberg 
stwierdzając, że „energia elektromagnetyczna jest podstawową energią, od której 
zależy życie organizmu”. Na tej podstawie można stwierdzić, że odpowiednie 
wykorzystanie zewnętrznego pola elektrycznego i magnetycznego z jednej strony 
może wpływać pozytywnie na funkcjonowanie organizmów żywych, z drugiej zaś 
strony, nadmierne oddziaływanie pola na organizmy żywe może dać negatywny 
skutek. Stwierdzenie to pokrywa się z teorią Arndta i Schulza, według której słaby 
bodziec zewnętrzny wywołuje korzystną reakcję organizmu, natomiast silny może 
ten wpływ znieść. 

Obecnie pole elektryczne i magnetyczne z powodzeniem wykorzystuje się  
w sytuacjach, gdy konwencjonalna medycyna nie daje oczekiwanych rezultatów. 
Istnieją jeszcze inne powody wykorzystania pola w medycynie. Zaliczyć do nich 
można powstanie nowych technologii budowy sprzętu medycznego. Kolejną 
przyczyną jest intensywne poszukiwanie nowych dróg diagnostyki i terapii. 
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Miniaturyzacja aparatury oraz obniżenie kosztów zabiegów spowodowały, że 
stosowanie wielu metod medycyny fizykalnej, do której należy wykorzystanie pola 
elektrycznego i magnetycznego, stało się możliwe nawet w warunkach domowych. 

Wykorzystanie pola, szczególnie magnetycznego, w medycynie ma zapewne 
świetlaną przyszłość, ponieważ zdaniem wielu autorów dziedzina ta należy 
aktualnie do najbardziej interdyscyplinarnych kierunków współpracy między 
lekarzami, fizykami oraz inżynierami.1 

 
1.2. Wykorzystanie pola elektrycznego w medycynie 

Pole elektryczne znalazło swoje zastosowanie we współczesnej medycynie, 
między innymi w dziedzinie zwanej diatermią. Terminem tym określa się zjawisko 
wytworzenia ciepła spowodowanego drganiem cząsteczek w zmiennym polu 
elektrycznym. Diatermia pozwala wytwarzać ciepło głęboko w tkankach, gdzie nie 
dociera już promieniowanie podczerwone i inne rodzaje powierzchniowego 
promieniowania cieplnego. 

Różne części ciała w różny sposób reagują na zmienne pole elektryczne, 
skutkiem czego nagrzewają się one do innych wartości temperatury. Tłuszcz 
nagrzewa się najszybciej, w odróżnieniu od kości, które wymagają dłuższego 
czasu oddziaływania pola elektrycznego, by osiągnąć tę samą temperaturę. 

Wyróżnić można dwa rodzaje diatermii, a mianowicie krótkofalową  
i mikrofalową. Wielkością określającą, z jakim rodzajem diatermii mamy do 
czynienia, jest częstotliwość wykorzystywanego pola elektrycznego. Diatermia 
krótkofalowa wykorzystuje pole o częstotliwości do 45 MHz, a mikrofalowa od 2450 
MHz. Wytworzone ciepło, będące skutkiem diatermii mikrofalowej, jest bardziej 
skupione niż ma to miejsce w przypadku diatermii krótkofalowej. Z tego też 
względu diatermię mikrofalową, w odróżnieniu od krótkofalowej, stosuje się tam, 
gdzie występuje konieczność nagrzania mniejszego fragmentu organizmu. 

Diatermię wykorzystuje się w chorobach mięśni szkieletowych oraz chorobach 
nieortopedycznych, takich jak choroby układu oddechowego, moczowo-płciowego, 
czy górnych dróg oddechowych. Pozytywne działanie diatermii w tychże 
schorzeniach tłumaczy się wzrostem objętości ogrzanego gazu, któremu 
towarzyszy rozszerzanie się jego pęcherzyków uwięzionych w głębiej położonych 
fragmentach ciała jak oskrzelikach czy zatokach przynosowych. To z kolei ułatwia 
oddychanie i opróżnianie tych przestrzeni. 

Według innych źródeł, diatermia może być wykorzystywana do unicestwienia 
komórek nowotworowych, gdyż są one bardziej wrażliwe na wyższą temperaturę, 
w porównaniu ze zdrowymi komórkami. Wartość przyrostu temperatury, 
wywołanego diatermią, regulować można takimi parametrami, jak częstotliwością 
pola elektrycznego, jego natężeniem, oraz rodzajem elektrod.2 

Pole elektryczne znalazło również zastosowanie w procesie zrostu kości. 
Czynnikiem określającym szybkość zrastania się kości jest stopień jej 

                                                           
1 J. Kahn, Elektroterapia, zasady i zastosowanie. Warszawa 2002; F. Mosiński, A. Wira, Ekologiczne 

problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Łódź 1999; A. Sieroń, Zastosowanie pól 
magnetycznych w medycynie. Bielsko-Biała 2002 

2 E. Dreszczyk, P. Bilski, Badanie promieniowania elektromagnetycznego na stanowiskach operatorów 
leśnych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych  
na Środowisko Rolnicze. Lublin 2003; W. Machczyński, Wprowadzenie do kompatybilności 
elektromagnetycznej. Poznań 2004 
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odkształcenia. Dzieje się tak, ponieważ odkształcenie kości powoduje 
wyindukowanie się ładunku elektrycznego, którego wartość determinuje tempo 
zrastania się komórek tkanki kostnej. Zatem wpływ ładunku elektrycznego, 
będącego wynikiem odkształcenia kości, na tempo zrastania się tkanki kostnej, 
daje możliwość ingerowania w ten proces zewnętrznym polem elektrycznym  
o odpowiednim natężeniu. 

Pole elektryczne wykorzystywane jest również jako czynnik przyspieszający 
gojenie się ran i likwidujący zakrzepy. Dzieje się tak, ponieważ pole, w zależności 
od kierunku działania, wpływa na wzrost lub spadek krzepliwości krwi.3 

 
1.3. Wykorzystanie pola magnetycznego w medycynie 

Pole magnetyczne, w porównaniu z elektrycznym, znajduje jeszcze szersze 
zastosowanie w medycynie, określane mianem magnetostymulacji  
i magnetoterapii. Magnetostymulacja wykorzystuje pole o natężeniu z zakresu od 
0,008 do 80 A/m i o częstotliwości od kilku do 30 Hz. Z kolei magnetoterapia 
oparta jest na oddziaływaniu pola magnetycznego o znacznie większym natężeniu 
z zakresu od 80 do 16.000 A/m i o częstotliwości nie przekraczającej 100 Hz. 

Według różnych źródeł, leczniczy wpływ pola magnetycznego polega między 
innymi na odbieraniu jego oddziaływania na organizmy żywe jako stymulację 
prądem elektrycznym. Inne źródła podają, że pole magnetyczne, podobnie jak 
elektryczne, prowadzi do lokalnego wzrostu temperatury ciała, czym należy 
tłumaczyć jego pozytywny wpływ na organizmy żywe. Obecność pola 
magnetycznego może również powodować uporządkowanie momentów 
magnetycznych żelaza, wchodzących w skład krwi. Fakt ten może wyjaśnić 
poprawę utlenienia i ukrwienia tkanek, wywołaną obecnością pola magnetycznego. 

Magnetostymulacja znalazła swe zastosowanie w takich schorzeniach, jak 
choroby układu nerwowego, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów, stany 
po złamaniach kości, osteoporoza, bóle głowy, reumatoidalne zapalenie stawów, 
czy owrzodzenia skóry. Z kolei magnetoterapię wykorzystuje się w przypadkach 
choroby narządów ruchu, układu nerwowego, narządu wzroku, górnych dróg 
oddechowych, płuc, układu krążenia, przewodu pokarmowego, żeńskich narządów 
płciowych, czy choroby skóry. 

Pozytywne oddziaływanie pola magnetycznego zostało potwierdzone 
stanowiskiem Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. American Food 
and Drugs Administration – FDA), która zaleciła jednocześnie konieczność 
skupienia się na badaniach podstawowych, w celu wyjaśnienia tego oddziaływania. 

Wykorzystywane w medycynie pole magnetyczne może być generowane  
w sposób sztuczny przez urządzenia stacjonarne lub przez mobilne, naturalne 
magnesy, jak na przykład magnetyt. Okazuje się, że naturalne, mobilne źródła pola 
magnetycznego są efektywniejsze od sztucznych. Naturalne magnesy są źródłem 
pola stałego, ale noszone przez ludzi pełnią rolę sztucznie indukowanego pola 
impulsowego. Na podstawie licznych doświadczeń stwierdzono, że organizm lepiej 
reaguje na pola impulsowe niż na stałe. Z tego też względu naturalne magnesy, 
noszone przez ludzi, okazują się bardziej skuteczne w porównaniu ze sztucznymi, 

                                                           
3 G. Olchowik, Leczenie świeżych złamań kości z wykorzystaniem promieniowania 

elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na Środowisko Rolnicze. Lublin 2003 
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stacjonarnymi źródłami pola magnetycznego. Co więcej, magnesy takie mogą być 
noszone praktycznie bez ograniczeń czasowych. Tym samym człowiek może 
korzystać z ich dobroczynnego wpływu znacznie dłużej, niż w przypadku źródeł 
stacjonarnych.4 

 
2. Wykorzystanie pola magnetycznego w rolnictwie 
Pole, zwłaszcza magnetyczne, znalazło szerokie zastosowanie również  

w rolnictwie. Już w roku 1876 J. Reinke badał wpływ pola magnetycznego na 
proces wegetacji roślin. 

Proces wegetacji związany jest ściśle z przemieszczaniem się wewnątrz 
rośliny, wzdłuż kapilar, jonów, polarnych cząstek wody i substancji organicznych,  
a więc cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym. Zatem przemieszczaniu 
temu towarzyszyć będzie generowanie się pola magnetycznego wokół kapilary, na 
które będzie można prawdopodobnie oddziaływać zewnętrznym polem 
magnetycznym, kontrolując w ten sposób proces dostarczania pokarmu roślinom. 

Badania wpływu pola magnetycznego na proces wegetacji roślin 
przeprowadzano między innymi na zbożach (owies, jęczmień), burakach 
cukrowych, i roślinach ozdobnych. Działaniu pola poddawano zarówno nasiona 
roślin jak i siewki. Natężenie pola magnetycznego (stałego i zmiennego) miało  
w trakcie badań stosunkowo duże wartości, mierzone w tysiącach kA/m. Wpływ 
pola na poziom wegetacji roślin analizowano, biorąc pod uwagę przede wszystkim 
zdolność kiełkowania nasion, szybkość rozwoju plonów i ich wielkość. 

W przypadku zbóż, wpływ pola magnetycznego oceniany był w aspekcie 
wysokości plonów, składu chemicznego i właściwości mechanicznych zbiorów, 
oraz jakości wypieków. Na podstawie badań nad jęczmieniem stwierdzono, że 
zastosowanie pola magnetycznego podnosi liczbę płodnych kłosów oraz liczbę  
i masę ziaren z kłosa. W przypadku owsa, oddziaływaniu pola poddawano nasiona 
przez 10 minut (H=1.200 kA/m), oraz rośliny w czasie całego cyklu wegetacyjnego 
(H=1 kA/m). Okazało się, że czas oddziaływania pola oraz jego natężenie ma 
istotny wpływ na wielkość plonów. Zauważono, że owies, którego nasiona poddane 
były oddziaływaniu pola o natężeniu 1.200 kA/m przez 10 minut, charakteryzował 
się wzrostem masy zielonej o 50%, oraz suchej o 40%. W przypadku 
oddziaływania pola o natężeniu 1 kA/m, w czasie całego procesu wegetacyjnego, 
odnotowano spadek masy suchej i zielonej o 22%. 

Jak zatem widać, wpływ pola magnetycznego na wielkość plonów jest bardzo 
selektywny i zależy on od wartości jego natężenia i czasu oddziaływania. Podobne 
wyniki otrzymano analizując wpływ pola na wartość plonów buraka cukrowego  
i wegetację roślin ozdobnych.5 

                                                           
4 A. Drzazga, Coaxial line refection method for measuring dielectric properties of biological materials, XII 

Workshop on High Voltage Engineering, Lubbenau. Niemcy 2004; M. Łopucki, Morfologia jąder 
komórkowych syncytiotrofoblastu w perfundowanym in vitro zraziku łożyska ludzkiego w warunkach 
oddziaływania zmiennego pola magnetycznego, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na Środowisko Rolnicze. Lublin 2003; B. Łowkis, 
J. Staniszewska-Kuś, K. Ołharz, Dielektryczne właściwości materiałów biologicznych, prace naukowe 
Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej nr 31, 1996 

5 K. Kornarzyński, Próba oceny wpływu pola magnetycznego na szybkość wzrostu kiełków pszenicy,  
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na Środowisko 
Rolnicze. Lublin 2003; M. Krupczyński, M. Zeńczak, Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 50 Hz 
na nasiona, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na 
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3. Wykorzystanie pola elektrycznego w przemyśle spożywczym 
Pole elektryczne wykorzystywane jest z powodzeniem w przemyśle 

spożywczym, głównie w procesie pasteryzacji. Istnieje szereg grup metod 
pasteryzacji, do których zaliczyć można fizyczną, chemiczną, mechaniczną opartą 
na wykorzystaniu siły odśrodkowej, czy też zastosowanie promieniowania 
radiacyjnego. 

Wśród metod fizycznych wyróżnić można zastosowanie światła, ultrafioletu, 
pola elektrycznego, czy też podwyższonej lub obniżonej temperatury. Najbardziej 
nowatorską i obiecującą metodą jest wykorzystanie impulsowego pola 
elektrycznego. Po raz pierwszy metoda ta została wykorzystana do pasteryzacji 
mleka. Parametry czasowe takiego pola są identyczne, jak w przypadku 
wyładowania atmosferycznego, a jego natężenie ma wartość rzędu 200 kV/cm. 

Pole takie można wykorzystywać w dwojaki sposób, a mianowicie 
bezpośrednio i pośrednio. Wykorzystanie bezpośrednie polega na tym, że produkty 
spożywcze są wystawiane na działanie takiego pola, wskutek czego dochodzi do 
elektroporacji nieodwracalnej, czyli dezaktywacji bakterii i grzybów. Elektroporacja 
nieodwracalna polega na rozerwaniu ściany komórkowej. Dzieje się tak na skutek 
naprężeń powstałych w wyniku reakcji elektrycznej między ładunkami 
zlokalizowanymi na zewnętrznej i wewnętrznej ścianie komórkowej. Okazało się, 
że po przyłożeniu dziesięciu impulsów pola elektrycznego liczba bakterii spadła  
o cztery rzędy, natomiast po dwudziestu impulsach, o sześć rzędów. Dalsze 
przykładanie impulsów nie powodowało już kolejnych redukcji. 

Na podstawie licznych badań stwierdzono, że metoda bezpośredniego 
wykorzystania impulsowego pola elektrycznego w celu pasteryzacji cieczy, jest 
metodą bardzo efektywną. Efektywność ta zależy od natężenia pola elektrycznego, 
liczby impulsów i czasu ich trwania. Po zastosowaniu tej metody produkty 
spożywcze nie tracą walorów smakowych, w porównaniu z najczęściej stosowaną 
metodą jaką jest termiczna. Metoda wykorzystująca pole elektryczne 
charakteryzuje się również kilkakrotnie mniejszym zużyciem energii. 

Wykorzystanie pola elektrycznego w sposób pośredni polega  
na przygotowaniu stabilnej zawiesiny srebra, która ma działanie antybakteryjne. 
Zawiesina taka powstaje w wyniku eksplozji przewodu, wykonanego ze srebra,  
w cieczy. Eksplozja przewodu jest skutkiem obecności silnego, stromego pola 
elektrycznego. Rozmiar cząsteczek srebra po eksplozji ma wartość od 20 do 100 
nm. Eksplozja przewodu metalowego, jaka jest skutkiem przyłożenia silnego, 
stromego pola elektrycznego, znalazła również zastosowanie w kruszeniu 
minerałów. W trakcie takiej eksplozji dochodzi do tysiąckrotnego wzrostu 
ciśnienia.6 

 

                                                                                                                                                    
Środowisko Rolnicze. Lublin 2003; M. Rochalska, Wpływ zmiennego pola magnetycznego na 
zawartość chlorofilu w liściach roślin, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie Pól 
Elektromagnetycznych na Środowisko Rolnicze. Lublin 2003 

6 S. Laskowski, Z. Staroniewicz, Production of nanocolloids of metals with use of electromagnetic 
method and application of silver colloid, II International Conference on Advances in Processing, 
Testing and Application of Dielectric Materials. Wrocław 2004; P. Lubicki, B. Mazurek,  
Z. Staroniewicz, Redukcja bakterii i grzybów w wysokim impulsowym polu elektrycznym, konferencja 
Postępy w elektrotechnologii. Szklarska Poręba 1994; B. Mazurek, Wysokonapięciowa metoda 
pasteryzacji cieczy spożywczych, V Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć. Poznań-
Kiekrz 2000 
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4. Wnioski 
Jak zatem widać, pole elektryczne i magnetyczne znajduje wykorzystanie  

w wielu niespokrewnionych ze sobą dziedzinach. Można jednak śmiało stwierdzić, 
że możliwości tego narzędzia nie są jeszcze do końca poznane, a tym bardziej 
wyczerpane. Intuicja każe przypuszczać, że z biegiem czasu inżynierowie różnych 
profesji coraz częściej będą wykorzystywać pole elektryczne i magnetyczne 
zarówno w rozwiązywaniu istniejących problemów, jak i w dziedzinach, których 
narodziny są jeszcze przed nami. 

 
Streszczenie 
W artykule szczegółowo przedstawiono wykorzystanie pola elektrycznego 

i magnetycznego w służbie człowieka. Opisano zastosowanie pola w takich 
dziedzinach, jak medycyna, rolnictwo, czy przemysł spożywczy. Zastosowanie pola 
elektrycznego w medycynie zostało opisane na przykładzie diatermii, natomiast 
magnetycznego na przykładzie magnetostymulacji i magnetoterapii. Zastosowanie 
pola magnetycznego w rolnictwie powodowało głównie wzrost plonów roślin. 
Natomiast wykorzystanie pola elektrycznego w przemyśle spożywczym dotyczyło 
procesu pasteryzacji.  

 
Summary 
The paper presents the utility of electric and magnetic fields in service of man 

health. The utility of the fields in medicine, agriculture and food industry was 
described. Diathermia as example of the utility of electric field in medicine was 
presented. Magneto stimulation and magneto therapy as examples of the utility of 
magnetic field in medicine was described. The utility of magnetic field in agriculture 
caused the increase of vegetables crop. Electric field was used in food industry in 
pasteurise process. 
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TECHNOLOGIE I INFRASTRUKTURA LOTNICZA W REALIZACJI CELÓW 

POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 
 
 
1. Wstęp 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju i wymóg ochrony środowiska były  

i nadal pozostają jednymi z czynników, wpływającymi na rozwój krajowego  
i europejskiego cywilnego transportu lotniczego.1 Równocześnie wśród elit 
politycznych (decydentów), przedsiębiorstw i pasażerów wzrasta świadomość 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą eksploatacja statków powietrznych, lotnisk i portów 
lotniczych, a są to: 

 emisja aktywnego radiacyjnie dwutlenku węgla (CO2), 

 emisja związków azotu (NOx), tzw. „prekursorów gazów cieplarnianych”, 
które  modyfikują stężenie ozonu (O3), 

 smugi kondensacyjne, które mogą przyczynić się do powstania chmur typu 
Cirrus, a tym samym i wzmocnienia efektu cieplarnianego,  

 hałas, 

 kolizja statków powietrznych z ptakami, 

 zanieczyszczenie wód gruntowych poprzez środki chemiczne stosowane 
na terenie lotnisk i portów lotniczych.2 

Skoordynowane działania na rzecz ochrony środowiska znajdują się w kręgu 
zainteresowań międzynarodowego lotnictwa cywilnego od lat 70. ubiegłego wieku. 
W rezolucjach A18-11, A18-12 czy A16-3 Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zwrócono uwagę na „osiągniecie maksymalnej 
zgodności pomiędzy bezpieczeństwem i systematycznym rozwojem lotnictwa,  
a jakością środowiska życia człowieka”. Narzędziami do realizacji powyższego celu 
są normy (uznane za niezbędne do stosowania), zalecane metody postępowania 
(opcjonalne, pożądane), które powstają w wyniku prac grup roboczych  
i studyjnych.3 Na forum ICAO kluczową rolę pełni Komitet ds. Ochrony Środowiska 
w Lotnictwie (Committee on Aviation Environmental Protection – CAEP), w którym 
zasiadają przedstawiciele 23 państw, w tym z Polski.4 

Dorobek oraz doświadczenia zebrane przy opracowaniu standardów dla 
międzynarodowego lotnictwa cywilnego z zakresu ochrony środowiska stały się 
solidną podstawą do przygotowania odpowiednich aktów prawnych i planów Unii 
Europejskiej, które przyjęto w 2009 r. w ramach tzw. trzeciego pakietu 

                                                           
1 Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 

konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144, 2011, s. 5-10, Strategia 
Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Warszawa 2013 r., s. 39; Program rozwoju sieci lotnisk  
i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo Transportu. Warszawa 2007, s. 27 

2 S. Huderek-Glapska, Zrównoważony rozwój portu lotniczego, „Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu 
i Logistyki” 2012, nr 18, s. 107-108 

3 Załącznik 16 „Ochrona środowiska”, Tom II: Emisje z silników statków powietrznych, wyd. III, Montreal 
2008, s. VII 

4 „Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami”, T. Balcerzak, A. Fellner, R. Fellner, M. Osowski, 
E. Piechoczek, P. Szarama, P. Uchroński (red.). Katowice 2015, s. 31 
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energetycznego.5 Najważniejszą strategią polityczną UE, regulującą kwestie 
rozwoju całego sektora transportu (a zatem i transportu lotniczego) w kontekście 
zwalczania zagrożeń związanych z uzależnieniem od paliw kopalnych są „Ramy 
polityki klimatyczno-energetycznej do 2030”.6 Zakładają one do 2030 r.: 

1) redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40%, w porównaniu  
z poziomem z 1990 r., 

2) zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej  
w UE o co najmniej 27%, 

3) poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 27%. 
Kierunki polskiej polityki energetycznej wynikają z europejskich zobowiązań 

i są następujące:7 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 
wprowadzenie energetyki jądrowej, 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
W UE w latach 1990-2003 łączna wielkość emisji kontrolowanych, w ramach 

Protokołu z Kioto, spadła o 5,5% (287 Mt), natomiast emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z sektora międzynarodowego lotnictwa wzrosły o 73% (47 Mt).8 

Światowa emisja CO2 w transporcie lotniczym wzrosła natomiast z 185 Mt  
w 1990 r. do 448 Mt w 2010 r. W 2013 r. osiągnęła już poziom 705 Mt, co 
stanowiło blisko 2% globalnej emisji tego gazu powodowanego przez człowieka 
(36 gigaton).9 Szacuje się, iż spowodowało to podwyższenie temperatury o 0,01 
ºC, a poziomu mórz o 0,045 cm.10 Choć współcześnie każdy latający pasażer 
jednostkowo przyczynia się do zmiany klimatu w mniejszym stopniu niż pasażer 
latający jeszcze 40 lat temu, to za sprawą rosnącej liczby przewożonych osób do 
2050 r., udział lotnictwa w globalnej emisji CO2 wzrośnie do 5%. Analiza danych 
historycznych prowadzi bowiem do wniosku, iż co 15 lat ruch lotniczy ulega 
podwojeniu.11 Mimo, że w przypadku liczby pasażerów takiej prawidłowości nie 
można odnotować, to i tak wzrost pozostaje i można go ocenić na niezwykle 
dynamiczny. Tylko w latach 1988-2014 całkowita liczba pasażerów przewiezionych 
przez linie lotnicze na całym świecie wzrosła ponad trzykrotnie z 953 milionów do 
3,2  miliardów.12 Wszelkie prognozy wskazują, że ten trend będzie się utrzymywał.  

                                                           
5 D. Kupis, Polityka energetyczna Unii Europejskiej według stanu na 8.12.2014, Ośrodek Informacji  

i Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Sejmowa. Warszawa 2014, s. 1 
6 Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, SN 79/14, Rada 

Europejska. Bruksela 2014 
7 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2009, s. 4 
8 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego oraz Komitetu Regionów – Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne, COM 
495/2005, s. 2 

9 “Facts and figures, Oficjalna strona ATAG, http://www.atag.org/facts-and-figures.html (pobrano 
21.07.2015 r.) 

10 R. Sausen, U. Schumann, Estimates of the Climate Response to Aircraft CO2 and NOx Emissions 
Scenarios, “Climatic Change” 2000, nr 44 (1-2), s. 27 

11 Global Market Forecast 2015-2034, Airbus, 2015, s. 15 
12 Air transport, passengers carried, The World Bank Data, 2014, Oficjalna Strona Banku Światowego, 

https://www.data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR (pobrano 21.07.2015 r.) 
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W obliczu dalszego wzrostu liczby operacji lotniczych i przewożonych 
pasażerów oraz towarów, wyzwaniem przed jakim stoją gospodarki państw 
członkowskich UE jest zatem zapewnienie sektorowi lotniczemu zapotrzebowania 
na energię, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
m. in.: NOx i CO2. W ramach polityki klimatyczno-energetycznej wyznaczono dla 
transportu lotniczego konkretne cele, dostosowując je do specyfiki branży. Za 
priorytety uznano:13 

 75% redukcji CO2 na pasażerokilometr, 

 90% redukcji NOx, 

 redukcję hałasu o 65%,  

 zeroemisyjne kołowanie, 

 projektowanie i produkowanie statków powietrznych w pełni poddawanych 
recyklingowi. 

Cele przedstawicieli europejskiego sektora lotniczego są jeszcze bardziej 
ambitne,14 gdyż zakładają neutralny wzrost CO2 do 2020 r. i jego 50-procentową 
redukcję do 2050 r.15 

Unia Europejska stała się tym samym pionierem w wyznaczaniu 
środowiskowych planów działania i standardów.16 Istotnym elementem w ich 
spełnieniu ma być także włączenie cywilnego transportu lotniczego w unijny 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (Emission Trading 
System – ETS),17 co ma nastąpić po 2016 r. Zgodnie z planami Komisji 
Europejskiej, środki z ETS będą przeznaczane na finansowanie badań, 
technologii, produktów i innowacji przyczyniających się do zrównoważonego 
rozwoju lotnictwa.  

Współcześnie wysiłki zarówno unijnych, jak i światowych instytucji, 
przedsiębiorstw i programów badawczych, skupiają się na rozwoju lotniczych 
ekoinnowacji18 w czterech kluczowych obszarach: operacje lotnicze, infrastruktura, 
techniki i technologie oraz alternatywne źródła energii (rys. 1.). W sumie na całym 
świecie prowadzi się co najmniej 145 inicjatyw, projektów i programów związanych 
z ekoinnowacjami.19 

                                                           
13 Flightpath 2050: Europe’s Vision for Aviation, Report of the High Level Group on Aviation Research, 

European Commission. Brussels 2011, s. 15 
14 Sektor lotniczy rozumiany „wąsko”, czyli jako ogół podmiotów wytwarzających i świadczących usługi 

bezpośrednio związane z transportem drogą powietrzną osób i towarów, a zatem odpowiedzialne za 
eksploatację i produkcję statków powietrznych (linie lotnicze, porty lotnicze, obsługa naziemna, 
instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, zakłady i fabryki lotnicze, lotnictwo ogólne). 
Kompleksowo ujęty sektor lotniczy obejmuje także ogół organizacji wspierających rozwój tego środka 
transport, a zatem i stowarzyszeń branżowych. 

15 The right flightpath to reduce aviation emissions - position paper, 2010, ATAG, s. 5, Oficjalna strona 
Air Transport Action Group, http://www.atag.org/component/downloads/downloads/72.html (pobrano 
21.07.2015 r.) 

16 Realising Europe’s vision for aviation Strategic Research and Innovation Agenda, Volume 1, ACARE, 
Brussels, 2012, s. 8, 47-59 

17 Artykuł 28a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 roku. 
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 32-46  z późn. zm., tekst 
jednolity z 30.04.2014 r. 

18 L. Kaźmierczak-Piwko, M. Graczyk, Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr (244), s. 148-149 

19 Aviation: global action on climate change, „Green Flight Times” 2010, edition 3, s. 4-5, 
http://afraassociation.org/NewsDocs/10_Sept_GreenFlightTimes.pdf (pobrano 21.06.2015 r.) 
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W kolejnych podrozdziałach zostaną omówione technologie, metody  
i rozwiązania przyczyniające się do realizacji celów polityki energetyczno-
klimatycznej UE.  

 

Rysunek nr 1: Model dziedzin tematycznych ekoinnowacji w transporcie lotniczym  
 

 
Alternatywne źródła energii 
 

2. Biopaliwa 
Choć w ostatnich latach wydatki przemysłu lotniczego na paliwo maleją  

i według szacunków nadal będą spadać (z 226 miliardów dolarów w 2014 do 191 
miliardów w 2015), to nadal stanowią ok. 30% kosztów operacyjnych linii 
lotniczych).20 Dlatego też linie lotnicze wraz z instytucjami naukowo-badawczymi  
i koncernami paliwowymi nie ustają w wysiłkach zmierzających do obniżenia tych 
kosztów poprzez prace nad biopaliwami kolejno: 

 I generacji, czyli otrzymywanymi z roślin jadalnych (rzepak, kukurydza), 

 II generacji otrzymywanymi z roślin niejadalnych (lnianka, jatrofa), 

 III generacji otrzymywanymi z glonów (mikroalg). 
Dobre i różnorodne własności biopaliw powodują włączanie ich do gospodarki 

paliwowej transportu lotniczego. Bez wątpienia wpłynie to na realizację celu  
w postaci osiągnięcia w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 
oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji.21 

 

                                                           
20 FACT SHEET: Fuel, s. 1, Oficjalna Strona Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego, 

https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-fuel.pdf (pobrano 
20.07.2015 r.) 

21 Polityka energetyczna, op. cit., s. 19 
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Biopaliwa produkowane z alg, jatrofy czy lnianki powodują ok. 80-procentową 
redukcję całkowitej emisji CO2 w porównaniu z cyklem życia paliw kopalnych.22  
Z kolei paliwa otrzymywane z olejów roślinnych, tzw. SPK (Synthetic Paraffinic 
Kerosene), przewyższają tradycyjnie eksploatowane paliwo petrochemiczne 
lotnicze Jet A-1 pod względem stabilności termicznej, gęstości energii oraz 
niższego poziomu emisji szkodliwych substancji.23 Badania wskazują, że 
biokomponent w postaci oleju rzepakowego widocznie zmniejsza emisję tlenków 
azotu i dwutlenku węgla, nawet odpowiednio o 7% i 11%,24 aczkolwiek może 
nieznacznie zwiększyć zużycie paliwa.25 Wykazano natomiast nieprzydatność  
produktów estryfikacji olejów roślinnych – estry metylowe kwasów tłuszczowych 
(FAME).26 Trwają przy tym prace nad biopaliwami z tytoniu.27 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na ograniczone możliwości 
stosowania biopaliw I generacji jako składników paliw do turbinowych silników 
lotniczych. Perspektywy zastosowania biokomponentów, będących mieszaniną 
biowęglowodorów, otrzymywanych przy zastosowaniu różnych technologii oraz 
dodatków tlenowych są znacznie większe.28 Spalania paliwa JET A-1 z 30-
procentowym udziałem CH3(OCH2CH2)3OCH3, powoduje co prawda zwiększenie 
stężenia CO2, HC oraz NOx kolejno o 4,5%, 3,5% i 2%, niemniej zmniejsza 
stężenie CO i cząstek stałych o odpowiednio 4% i 6%.29 

Rozwój biopaliw, jako alternatywy dla tradycyjnych paliw lotniczych jest 
jednym z głównych kierunków zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w Unii 
Europejskiej.30 Świadczą o tym nie tylko prowadzone badania, ale także działania 
organów UE i państw członkowskich. Komisja Europejska opracowała mapę 
drogową dla lotniczych biopaliw,31 zakładającą docelową roczną produkcję na 
poziomie 2 milionów ton w 2020 r. Z kolei w Niemczech aireg (Germany): do 2025 
r. udział biopaliw w lotnictwie ma wynieść co najmniej 10%. Holandia jest 
natomiast jedynym krajem UE, który uznał wykorzystanie biopaliw w lotnictwie za 

                                                           
22 A. Malinowski, Biopaliwa dla lotnictwa, „Czysta energia” 2011, nr 9 (121),  

http://e-czytelnia.abrys.pl/czysta-energia/2011-9-567/biopaliwa-6246/biopaliwa-dla-lotnictwa-13518 
(pobrano 2107.2015 r. 

23 G. Rarata, Nowe biopaliwa syntetyczne (II generacji) do zastosowania w silnikach turboodrzutowych 
oraz rakietowych silnikach na paliwo ciekłe, „Prace Instytutu Lotnictwa”, nr 198, s. 138-143 

24 Z. Pągowski, Biopaliwa dla lotnictwa, „Rośliny Oleiste” 2001, Tom XXII, s. 551-565 
25 E. Kuziora, A. Król, Badanie charakterystyk silnika lotniczego zasilanego różnymi paliwami lotniczymi, 

„Prace naukowe Politechniki Warszawskiej – transport” 2014, nr 103, s. 137-146 
26 W. Dzięgielewski, G. Gawron, Badanie przydatności biokomponentów II generacji do paliw 

stosowanych do turbinowych silników lotniczych, „Prace naukowe ITWL” 2012, nr 30, s. 221-234. Na 
temat technologii wytwarzania FAME zob.: W. Dzięgielewski, A. Kulczycki, Biopaliwa lotnicze oparte 
na biowęglowodorach i innych biokomponentach, „Journal of KONBiN” 2011, nr 1(17), s. 166-167 

27 J. Moll, Samoloty mogą latać na biopaliwie nowej generacji z tytoniu, http://tylkonauka.pl/ 
wiadomosc/samoloty-moga-latac-biopaliwie-nowej-generacji-tytoniu (pobrano 21.07.2015 r.) 

28 W. Dzięgielewski, A. Kulczycki, Biopaliwa lotnicze oparte na biowęglowodorach i innych 
biokomponentach, „Journal of KONBiN” 2011, nr 1(17), s. 177 

29 J. Merkisz, J. Markowski, M. Galant, D. Karpiński, K. Kubiak, Badania wpływu dodatku tlenowego 
(CH3(OCH2CH2)3OCH3) do paliwa JET A-1 na emisję związków szkodliwych spalin silnika 
turbinowego GTM-120, „Combustion Engines” 2013, nr 154(3), s. 769-744 

30 T. Białecki, Redukcja emisji dwutlenku węgla kierunkiem rozwoju paliw lotniczych, „Journal of 
KONBiN” 2014, nr 1(29), s. 66 

31 Biofuels for aviation, Oficjalna strona Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/energy 
/en/topics/biofuels/biofuels-aviation (pobrano 23.07.2015 r.) 

https://ec.europa.eu/energy
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element realizacji strategii energetyki odnawialnej.32 Wskazuje się także na 
kluczową rolę rządów, jako podmiotów mających:33 

 adoptować globalne cele i priorytety do specyfiki krajowych gospodarek,  

 prowadzić spójną politykę lotniczą zmniejszającą ryzyko inwestycji  
w biopaliwa lotnicze, 

 promować partnerstwo publiczno-prywatne w tym zakresie,   

 wspierać przedsięwzięcia badawcze i wdrożeniowe. 
Efektywność zastosowania biopaliw potwierdzają również wyliczenia NASA, 

zgodnie z którymi zagospodarowanie mikroalgami obszaru wielkości Belgii 
wystarczyłby na pokrycie zapotrzebowania całego światowego lotnictwa na paliwo 
lotnicze typu Jet A-1.34 

 
3. Optymalizacja operacji lotniczych 
Optymalizacja operacji lotniczych obejmuje: modernizację zarządzania 

przestrzenią powietrzną, zwiększenie efektywności zarządzania ruchem lotniczym 
oraz lądowania z wykorzystaniem systemów satelitarnych (tzw. „zielone” 
podejścia), zmiany w harmonogramach lotów, a także zeroemisyjne kołowanie. 
Celem optymalizacji jest skrócenie czasu operacji lotniczych i dystansu 
pokonywanego przez statki powietrzne oraz ograniczenie wykonywanych przez nie 
manewrów.  

Zważywszy na fakt, iż środowiskowe korzyści z implementacji systemów 
satelitarnych w lotnictwie opisano szczegółowo w artykule pt. „Implementacja PBN 
Polska koniecznością realizacji rezolucji A36-23 ICAO w aspekcie ochrony 
środowiska”, w tym podrozdziale opisane zostaną jedynie zmiany  
w harmonogramach lotów oraz zeroemisyjne kołowanie. 

Zeroemisyjne kołowanie charakteryzuje się brakiem konieczności 
uruchamiania silników przez statek powietrzny podczas przemieszczania na płycie 
postojowej, od i do pasa startowego poprzez zastosowanie:  

1) elektrycznego ciągnika holującego, 
2) pomocniczych jednostek zasilających (Auxiliary Power Unit – APU)  

w postaci silników elektrycznych znajdujących się w statku powietrznym.  
Systemy oparte na APU, jak WheelTug czy EGTS, pozwalają zatem na 

„wykonywanie operacji naziemnych przy zużyciu jedynie energii elektrycznej przez 
kilka minut przed startem oraz przez kilka minut po lądowaniu”.35 Dla samolotów 
typu Boeing 737 i Airbus A320 oszczędności w zużyciu paliwa wynoszą około  
3-4% w stosunku do standardowych procedur kołowania. Co znamienne, 
powyższe systemy przyczyniają się do obniżenia kosztów utrzymania floty poprzez 
redukcję nie tylko spalanego paliwa lotniczego, ale także zużycia hamulców  
i silników (kosztów eksploatacji statków powietrznych).  

                                                           
32 FACT SHEET: Alternative Fuels, s. 3, Oficjalna Strona Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu 

Lotniczego, https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-alternat 
ive-fuels.pdf (pobrano 23.07.2015 r.) 

33 Ibidem, s. 4 
34 Z. Pągowski, Badania i eksploatacja samolotów zasilanych biopaliwami, „Prace Instytutu Lotnictwa” 

2011, nr 211, s. 146-147 
35 J. Merkisz, M. Galant, D. Karpiński, Ekologiczna i ekonomiczna ocena zastosowania systemów, 

„Logistyka”2014, nr 14, s. 4266-4273 

https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-alternat
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Stosowanie komercyjnych statków powietrznych całkowicie zasilanych 
energią elektryczną wychodzi na razie poza fazę planów. Według danych 
zebranych przez IATA, elektryczne statki powietrzne wejdą do użytku dopiero po 
2040 r., jednak ich zasięg nie będzie większy niż 1500-2000 km.36 

Zmiany w harmonogramach lotów są wymagającą jeszcze dokładniejszego 
zbadania, aczkolwiek interesującą propozycją optymalizacji operacji lotniczych. 
Otóż loty w porach nocnych, choć stanowią tylko 25% dziennego ruchu lotniczego, 
to w 60-80% przyczyniają do powstawania smug kondensacyjnych 
wzmacniających efekt cieplarniany.37 Co więcej, loty w okresie grudzień-styczeń 
stanowiące 22% operacji,  przyczyniają się do tego efektu w 50%. A zatem zmiana 
harmonogramu lotów może przyczynić się do zminimalizowania wpływu lotnictwa 
na klimat. 

 
4. Infrastruktura lotnicza i odnawialne źródła energii 
W skład infrastruktury lotniczej, będącej częścią infrastruktury transportowej,  

zaliczyć należy:38 

 przestrzeń powietrzną, korytarze powietrzne tj. trasy i drogi lotnicze, 

 lotniska i porty lotnicze (terminale, miejsce załadunku, wyładunku, 
przeładunku, postoju i obsługi, drogi startowe), 

 połączenia (multimodalne) portów lotniczych z innymi rodzajami transportu 
w transeuropejskiej sieci transportowej, 

 powiązane wyposażenie nawigacyjne, 

 systemy techniczne wspierające bezpieczeństwo. 
Infrastrukturę lotniczą, tak samo jak infrastrukturę innych rodzajów transportu 

cechuje kapitałochłonność, wielofunkcyjność, niepodzielność techniczna  
i ekonomiczna, przewaga kosztów stałych nad zmiennymi, immobilność 
przestrzenna i funkcjonalna, długi okres projektowania, budowy i eksploatacji. 
Niemniej, przy projektowaniu oraz budowie lądowisk, lotnisk, portów lotniczych, czy 
nawet aerotropolis,39 możliwe jest zastosowanie ekoinnowacji generujących  
korzyści finansowe. Dla przykładu amerykańskie porty lotnicze40 stały się jednym  
z największych publicznych użytkowników konsumentów energii elektrycznej – 
stanowi ona drugą co do wielkości pozycję w kosztach operacyjnych.41 Dlatego 
zarządzający lotniskami coraz częściej decydują się na inwestycje w elektrownie 
wiatrowe, czy farmy fotowoltaiczne. W tym ostatnim przypadku Federalna 

                                                           
36 FACT SHEET, op. cit., s. 3. 
37 N. Stuber, P. Forster, G. Rädel, K. Shine, The importance of the diurnal and annual cycle of air traffic 

for contrail radiative forcing, “Nature” 2006, no. 441(7095), s. 864-867 
38 Art. 24, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 11 grudnia 2013 roku 

w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej  
i uchylające decyzję nr 661/2010/UE 

39 M. Stangel, Rozwój strefy okołolotniskowej a port lotniczy – efekt synergii, „Przegląd komunikacyjny” 
2013, nr 7, s. 18-20 

40 W USA funkcjonują 19 453 porty lotnicze i heliporty, z czego 5 155 to obiekty użytku publicznego,  
a 14 009 – prywatne, 18,911 portów lotniczych i heliportów  lotnictwa ogólnego. Dane za 2013 rok: 
Number of U.S. Airports, Oficjalna Strona  Biura Statystyk Transportowych Departamentu Transportu, 
https://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/publications/national_transportation_statistics/ht
ml/table_01_03.html (pobrano 26.07.2015 r.) 

41 Model for Improving Energy Use in U.S. Airport Facilities, 2007, s. 1., https://www.onlinepubs. 
trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rrd_002.pdf (pobrano 26.07.2015 r.) 
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Administracja Lotnictwa wyszła naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy i zleciła 
prywatnej formie HMMH opracowanie specjalnego podręcznika.42 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wiatru, wody, promieni 
słonecznych, geotermii, biomasy) oraz biopaliw ma niebagatelne znaczenie  
z punktu widzenia wkładu Polski w realizację celów pakietu klimatyczno-
energetycznego. Podczas analiz i studiów nad lokalizacjami nowych lądowisk, 
lotnisk i portów lotniczych, czy też modernizacji już istniejących, należy wziąć pod 
uwagę regionalne rozmieszczenie najbardziej optymalnych stref lokalizacji źródeł 
OZE (wiatrowych, fotowoltaicznych i geotermalnych). Uzasadnione zatem wydaje 
się, aby: 

 elektrownie wiatrowe wykorzystywano na lotniskach i lądowiskach 
północnej części Polski, 

 farmy fotowoltaiczne stanowiły element infrastruktury lotniczej  
w województwie podkarpackim, w części woj. lubelskiego, południowo-
zachodniej części woj. podlaskiego, wschodniej części Mazowsza oraz  
w okolicach Skierniewic i na Wybrzeżu Gdańskim (oraz tam, gdzie 
uzasadniają to uprzednie analizy),  

 lotniska i lądowiska w pasie północno-zachodnim wykorzystywały w miarę 
możliwości źródła geotermalne. 

Całkowity koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, 
uwzględniający nie tylko panele fotowoltaiczne, ale także prace ziemne (na działce 
wielkości przynajmniej 2,4 ha), inwertery, wykonanie przyłącza, a także instalację 
konstrukcji, ogrodzenia i systemu monitoringu wynosi 5,4 mln zł.43 Tego typu farma 
wytwarza w ciągu roku 1100 MWh energii elektrycznej, co powinno generować co 
najmniej 815 tys. zł oszczędności rocznie. 

Budowa elektrowni fotowoltaicznych w portach lotniczych i lotniskach jest 
coraz bardziej popularna. Przykładami są obiekty w: Weeze (Niemcy), Atenach 
(Grecja), Indianapolis (USA), Rzeszowie i Warszawie (Polska). Władze 
samorządowe planują zbudować farmę fotowoltaiczną na lotnisku w Sochaczewie 
oraz w Bydgoszczy. W tym ostatnim przypadku ma to ograniczyć emisję CO2  
o nawet 17 mln ton rocznie, czyli tyle ile wytwarza prawie 4 tys. samochodów.44 

Oprócz uprzednio wspomnianych elektrowni fotowoltaicznych, czy wiatrowych 
najczęściej spotykanymi ekologicznymi usprawnieniami w infrastrukturze lotniczej 
jest zasilanie biomasą, używanie lamp LED-owych, zaś już na etapie 
projektowania terminali zwraca się szczególną uwagę na odpowiednią wentylację 
pomieszczeń oraz możliwości wykorzystania naturalnego oświetlenia.45 

 
5. Finansowanie ekoinnowacji w lotnictwie 
Na poziomie ponadnarodowym, finansowe wspieranie działań w zakresie 

badań naukowych, ekoinnowacji i wdrażania technologii aeronautycznych, 
następuje poprzez dotacje przyznawane na podstawie otwartych i konkurencyjnych 

                                                           
42 Technical Guidance for Evaluating Selected Solar Technologies on Airports, FAA/HMMH, Washington 

2010, report no. FAA-ARP-TR-10-1 
43 G. Trela, Analiza opłacalności projektów fotowoltaicznych, „Czysta Energia”  2013, nr 3 
44 D. Ciepela, Lotnisko w Bydgoszczy buduje farmę fotowoltaiczną 25 MW, Oficjalna strona Wirtualnego 

Nowego Przemysłu, http://energetyka.wnp.pl/lotnisko-w-bydgoszczy-buduje-farme-fotowoltaiczna-25-
mw,234101_1_0_0.html (pobrano 24.06.2015 r.) 

45 Ch. Damar, Prezentacja „Green Airports”, ACI Europe. Warsaw 2015, s. 19 
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zaproszeń do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”, SESAR 
2+ oraz inicjatywy technologicznej „Czyste niebo” („Clean Sky”). Drugi  
z wymienionych programów jest wart odnotowania, z uwagi na integrację  
i koncentrację prac nad platformami demonstracyjnymi dla innowacyjnych statków 
powietrznych (dużych pasażerskich i regionalnych, wiropłatów), a także 
zintegrowanymi demonstratorami technologii proekologicznych samolotów 
regionalnych i proekologicznych wiropłatów oraz proekologicznych i trwałych 
silników.46 Zadaniem Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” jest 
opracowanie technik i technologii, które przyczynią się do realizacji celów  
w zakresie ochrony środowiska wymienionych w „Planie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego  
i zasobooszczędnego systemu transportu”.47 W ocenie Komisji Europejskiej UE 
inicjatywa „Czyste niebo” z „powodzeniem stymuluje zmiany przyczyniające się do 
realizacji zadań środowiskowych”. Stanowiło to podstawę do zwiększenia wielkości 
funduszy przeznaczonych na badania i implementację podczas drugiej edycji 
inicjatywy z 1,6 do 4 miliardów euro.48 

Na poziomie narodowym, NCBiR ustanowiło program sektorowy INNOLOT. 
Na finansowanie innowacyjnych badań lotniczych przeznaczono ok. 125 milionów 
euro (400 milionów złotych). 

 
6. Podsumowanie 
Celem artykułu było syntetyczne przedstawienie proponowanych  

i stosowanych w cywilnym transporcie lotniczym innowacji z zakresu operacji 
lotniczych, infrastruktury, technik i technologii oraz alternatywnych źródeł energii. 
Dzięki nim możliwa będzie realizacja celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii 
Europejskiej. Zgodnie z przyjętymi strategiami i planami, za priorytety uznano: 75% 
redukcję CO2 na pasażerokilometr, 90% redukcję NOx, redukcję hałasu o 65%, 
upowszechnienie zeroemisyjnego kołowania i produkcji statków powietrznych  
w pełni poddawanych recyklingowi, a także neutralny wzrost CO2 do 2020 r. 

ICAO szacuje, że w wyniku wprowadzenia usprawnień w zarządzaniu ruchem 
lotniczym i modernizacji infrastruktury lotniczej redukcja poziomu CO2 do 2050  
r. może wynieść ok. 200 Mt, a w wyniku implementacji nowych technologii – nawet 
700 Mt (rys. 2).49 Według prognoz przedstawicieli sektora lotniczego, do 2050  
r. możliwa jest nawet 50-procentowa redukcja CO2 (względem poziomu z 2005  
r.) dzięki skumulowanemu wpływowi modernizacji statków powietrznych  
i infrastruktury, optymalizacji operacji lotniczych, upowszechnieniu biopaliw oraz 
implementacji nowych technologii (rys. 3). 

 
 
 
 

                                                           
46 Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego 

Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Dz. U. UE z dn. 7.6.2014, L 169, s. 77-107 
47 Biała Księga, op. cit., s. 4, 6, 13-14 
48 Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” zastąpiło Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” 

ustanowione rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/2008 i jest jego następcą prawnym 
49 ICAO environmental report 2013: Aviation and climate change, Montreal 2013, s. 24 
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Rysunek nr 2: Prognoza potencjalnego wpływu implementacji nowych technologii, 

modernizacji ATM i infrastruktury na redukcję emisji CO2 
 

 
 

Rysunek nr 3: Prognoza potencjalnego wpływu modernizacji infrastruktury, 

implementacji nowych technologii, operacji oraz biopaliw na redukcję emisji CO2 
 

 
 
Streszczenie 
Artykuł podejmuje, nieobecną dotąd w literaturze naukowej, próbę 

syntetycznego przedstawienia proponowanych i stosowanych w cywilnym 
transporcie lotniczym innowacji z zakresu operacji lotniczych, infrastruktury, technik 
i technologii oraz alternatywnych źródeł energii. Zmniejszają one negatywny wpływ 
lotnictwa na środowisko naturalne, co przyczynia się do realizacji celów polityki 
energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Dokonano przeglądu krajowych oraz 
unijnych strategii i aktów prawnych, a także przeprowadzono analizę wyników 
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badań poświęconych relacji transportu lotniczego i ochrony środowiska. Według 
międzynarodowych prognoz, dzięki skumulowanemu wpływowi modernizacji  
w zarządzaniu przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym, upowszechnieniu 
stosowania biopaliw i systemów satelitarnych, budowie ekologicznych lotnisk  
i portów lotniczych czy zeroemisyjnemu kołowaniu, możliwa jest nawet  
50-procentowa redukcja CO2 (względem poziomu z 2005 r.). Artykuł stanowi tym 
samym wkład w naukową dyskusję nad zastosowaniem ekoinnowacji  
w transporcie lotniczym. 

 
Summary 
The article describes, absent in the scientific literature so far, proposed and 

used in civil air transport innovations in the field of air operations, infrastructure, 
techniques and technologies and alternative energy sources. Such solutions and 
methods reduce negative impact of aviation on the environment, which contributes 
to the objectives of energy and climate policy of the European Union. Author made 
a review of national and EU policies and legal acts, as well as analyzed results  
of studies about relation of air transport and environment. According  
to international forecasts, cumulative impact of modernization management  
of airspace and air traffic, use of biofuels and satellite systems, construction  
of ecological aerodromes and airports or zero-emission taxiing will help to even  
50-percent reduction in CO2 (relative to 2005y levels.). The article is contribution to 
the scientific discussion about application of eco-innovation in air transport. 
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Henryk JAFERNIK 
Politechnika Śląska 
 

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO W REJONIE PORTU LOTNICZEGO  
I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW 

 
 
1. Ocena środowiska naturalnego 
Lotnisko jest dużym obiektem płaszczyznowym. Rodzaje gruntów, rodzaje 

szaty roślinnej  występującej na lotnisku i w jego pobliżu są czynnikami, które 
stanowią o tym, jakie gatunki zwierząt i ptaków będą te tereny zamieszkiwały, bądź 
też szukały na nich pożywienia. Na terenach należących do portu lotniczego 
zwierzęta i ptaki zazwyczaj szukają środków do przetrwania, takich jak pożywienie, 
woda i schronienie. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne w porcie 
lotniczym może wyeliminować lub ograniczyć czynniki przyciągające zwierzęta  
i ptaki do strefy wykonywania operacji lotniczych i tym samym zmniejszyć ryzyko 
kolizji. Z drugiej strony, każde wkroczenie w środowisko naturalne z budową  
lub rozbudową portu lotniczego stanowi ogromne zagrożenie dla tego środowiska 
(np. Świdnik ze swą kolonią susłów). 

Zatem, zanim rozpocznie się wdrażanie programu inwestycyjnego na lotnisku, 
należy przede wszystkim przeprowadzić kontrolę ekologiczną danego rejonu  
w celu określenia zagrożeń na funkcjonowanie lotniska oraz zdefiniowania stref 
szczególnego zagrożenia. Z rezultatów kontroli można ustalić priorytety do planu 
działań mających na celu racjonalne oddziaływanie na środowisko naturalne  
w ramach planu zagospodarowania obszarów portu lotniczego i jego okolic.  

Podstawowe elementy środowiska naturalnego oddziaływującego na 
funkcjonowanie lotniska to: 

 cieki wodne, w tym zbiorniki wodne; 

 szata roślinna (lasy); 

 uprawy rolne. 
 
Zbiorniki wodne 
W rejonie lotnisk często występują naturalne zbiorniki wodne, sztuczne  

zbiorniki wodne, kanały, rzeki, a wokół nich często bagna i tereny podmokłe. 
Tereny te, plus takie obiekty, jak oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody pitnej, 
zbiorniki retencyjne lub służące rekreacji stawy są miejscami koncentracji 
zwierzyny (lis, zając, sarna, bóbr, dzik), a nade wszystko różnych gatunków  
ptaków. Z tego powodu, tak należy planować budowę i rozbudowę lotnisk, aby na 
terenie należącym do portu lotniczego, jak i w jego najbliższym otoczeniu, tego 
typu obiektów było  jak najmniej. Zapełnione wodą doły, wykopy i zagłębienia 
terenu muszą zostać osuszone za pomocą drenażu, a ewentualne zatamowania 
wody w kanałach ściekowych – efekt działalności kreta, myszy, nornicy, a nawet 
bobra – oczyszczone. Takie niezbędne zbiorniki wodne jak laguny, pokrywa się 
drutem lub siatką, pozbawiając w ten sposób możliwości przedostawania się tam  
drobnej zwierzyny, jak i przebywania ptaków na wodzie. 
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Rysunek nr 1: Port lotniczy Heathrow. Zbiornik wodny wypełniony tzw. bird balls, które 

uniemożliwiają przebywanie ptakom na powierzchni wody1 
 

 
 

W porcie lotniczym kanały odprowadzające wodę deszczową pozwalają na 
szybkie usunięcie zalegających tafli wody na drogach kołowania, drodze/drogach 
startowych, płytach postojowych, itp. Często zdarza się jednak, że przewody 
drenażowe są blokowane przez roślinność, co utrudnia przepływ wody. Istotne jest 
regularne czyszczenie kanałów. Rowy powinny być przekopane tak, aby woda 
ściekała jak najszybciej. Na pochyłych krawędziach kanałów należy wycinać trawę 
i inną roślinność. W portach lotniczych, gdzie jest to możliwe, można rozwiązać 
problem kanałów za pomocą rur drenarskich (tzw. drenaż francuski). Istniejące 
zbiorniki retencyjne, których zadaniem jest gromadzić wodę po opadach deszczu, 
przyciągają ptaki, ponieważ woda wolno odparowuje i utrzymuje się długo  
w tych zbiornikach. Zarządzający portem lotniczym, używając odpowiednich 
technik zabezpieczania tych obiektów powinien natychmiast reagować na 
możliwość zaistnienia opisanych niebezpieczeństw. Warto opracować metody 
minimalizowania zagrożenia w porozumieniu ze specjalistami. Tam, gdzie to jest 
możliwe, należy zmodyfikować zbiorniki tak, by woda nie zalegała dłużej niż  
48 godzin.2 Baseny retencyjne powinny być całkowicie osuszone pomiędzy 
kolejnymi opadami, aby nie dać możliwości rozwijania się roślinności dającej 
schronienie i pożywienie zwierzętom i ptakom. Nie wolno także odprowadzać 
zanieczyszczeń lub osadów na teren lotniska, gdyż może to doprowadzić  
do rozwinięcia się szaty roślinnej atrakcyjnej dla zwierząt i ptaków, a wilgotna  
i nieutwardzona gleba staje się dobrym miejscem żerowania dla zwierząt (np. dzik). 
Ponadto, powstałe miękkie, błotniste warunki ograniczają, a nawet często 
uniemożliwiają dojazd pojazdom ratowniczych w miejsce ewentualnego zdarzenia 
lotniczego. Tereny podmokłe występujące w sąsiedztwie portu lotniczego, na które 
mamy znacznie mniejszy wpływ, wielokrotnie intensywniej  przyciągają podobne 

                                                           
1 E.C. Cleary, R.A. Dolbeer, Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel, 

2005, s. 51 
2 Ibidem 
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gatunki zwierząt (bóbr, dzik, zwierzyna płowa) oraz ptaków (włącznie z tymi, które 
mają najwyższy współczynnik ryzyka, np. gęsi, sępy, kormorany itp.). Jeśli obszary 
te są zlokalizowane na lub w okolicy lotniska, należy zwrócić szczególną uwagę na 
zagrożenia jakie mogą płynąć z ich obecności. 

 

Rysunek nr 2: Tereny podmokłe zlokalizowane w sąsiedztwie jednego z głównych 

portów lotniczych USA3 
 

 
 

Wobec tego stanu rzeczy, koniecznym jest podjęcie działań minimalizujących 
to zagrożenie. W niektórych przypadkach tereny te stanowią bardzo ważną funkcję 
ekologiczną, Są to na ogół  siedliska zagrożonych gatunków. W związku z tym, nie 
można w tym kierunku prowadzić rozbudowy lotnisk. Planowanie posadowienia 
nowych lotnisk należy projektować przy ścisłej współpracy z ekologami, 
ornitologami, aby obszary te znajdowały się w odpowiedniej odległości od obiektów 
portu lotniczego, zgodnie z istniejącymi przepisami. 

 
Powłoka roślinna 
Powłokę tę stanowią głównie różnego rodzaju gatunki traw. Większość ptaków 

akceptuje niską trawę. Zaledwie nieznaczny procent gatunków, np. kuropatwy, 
bażanty i niektóre drobne ptaki preferują trawę wysoką. Ptaki z rodziny mew  
często odpoczywają w niskiej trawie, skąd mogą widzieć zbliżające się 
niebezpieczeństwo. W niskiej trawie szukają pożywienia. Natomiast zwierzyna 
płowa i drapieżna  lepiej czuje się w trawach wysokich. 

Drzewa i krzewy w lasach otaczających lotniska zapewniają zwierzętom  
i ptakom schronienie i miejsca do gniazdowania i lęgu. Dominujące gatunki drzew 
albo rodzaj lasu determinuje gatunki zwierząt i ptaków, które będą ściągały do 
danego miejsca.  Występowanie drzew i krzewów wydających owoce, które mogą 
być pożywieniem dla zwierząt i ptaków  stanowią dodatkową zachętę do bytowania 
w tym rejonie. Tym niemniej obszary leśne nie stanowią tak dużego ryzyka dla 
funkcjonowania portu lotniczego, jak inne obszary, gdyż większość gatunków 
ptaków woli otwarte przestrzenie, które zapewniają im obfitość pożywienia  

                                                           
3 Ibidem, s. 52, 67 
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i schronienie, a zwierzyna tam występująca nie stanowi tak znacznego zagrożenia 
dla funkcjonowania portu lotniczego. 

 
Gospodarka rolna 
Lotnisko zdefiniowano jako duży obiekt płaszczyznowy. Siłą rzeczy musi on 

sąsiadować albo z terenami leśnymi, albo polami uprawnymi. Ze względu na fakt, 
że wokół lotnisk znajduje się duża ilość pól uprawnych, większość upraw rolnych 
będzie przyciągała różne odmiany zwierząt i ptaków, gdyż będą stanowić dla nich 
pożywienie. Należy być dokładnie zorientowanym, jakie uprawy będą atrakcyjne 
dla jakich gatunków, w jakim czasie i w jakim stopniu. Wszystkie prace  
o charakterze rolniczym, koszenie i suszenie traw, koszenie zbóż, roślin 
motylkowych, prace orne, przyciągają ptaki poprzez naruszenie środowiska 
zwierząt zamieszkałych w glebie. Ptaki żerują na tych terenach, żywiąc się 
myszami, kretami, robakami, owadami i pająkami, jak również jagodami, nasionami 
roślin lub uprawami rolniczymi. Bliskość źródeł pożywienia sprawia, że zwierzęta,  
a szczególnie ptaki, przenikają stamtąd na teren lotniska, dlatego też ich 
sąsiedztwo w porcie lotniczym jest nieuniknione. 

 

Rysunek nr 3: Bociany pożywiające się w świeżo skoszonej trawie4 
 

 
 

Miejsca składowania i przetwarzania odpadów 
Opisane powyżej elementy środowiska naturalnego wymagają uzupełnienia  

o elementy struktury cywilizacyjnej, wynikające z zamieszkiwania lub działalności 
produkcyjnej człowieka, jakimi są miejsca składowania i przetwarzania odpadów 
Niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa operacji lotniczych jest 
monitorowanie rozmieszczenia wysypisk śmieci, które stanowią dogodne 
żerowiska. Tego typu kontroli należy poddać ptaki z grup większego ryzyka (np. 
wodne mewy), występujące często w strefach ruchu lotniczego, oddalonych nawet 

                                                           
4 J. Ćwiklak, M. Grzegorzewski, H. Jafernik, Ryzyko kolizji statków powietrznych z ptakami w aspekcie 

sytuacji ornitologicznej lotniska Dęblin, XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności, Niezawodność 
Systemów Antropotechnicznych. Szczyrk 2009 
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o kilkanaście kilometrów od lotniska. Z uwagi na to, wysypiska śmieci –
wydawałoby się odległe – bo położone nawet o 50 km od lotniska, powinny znaleźć 
się pod nadzorem. W przypadku, gdy wysypisko jest usytuowane w pobliżu portu 
lotniczego, może zaistnieć konieczność zastosowania odpowiednich środków  
w celu zmniejszenia przyciągania do niego zwierząt. Lokalizacja wysypiska oraz 
rodzaj składowanych odpadów wpływa na stopień  zainteresowania nim przez 
różne gatunki zwierząt i ptactwa. Pożądane jest ustanowienie ostrych reguł 
zabraniających powstawania nowych wysypisk w pobliżu portu lotniczego lub 
zamknięcie istniejących, jeżeli nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. 
Zagrożeniem dla bezpieczeństwa statków powietrznych nie będą takie wysypiska, 
na których składowane są np. odpady budowlane, niezawierające odpadów 
biologicznych. Obiekty, które składują i przetwarzają odpady za zamkniętymi 
drzwiami, poprzez np. zagęszczenie, są w stanie usuwać wszelkie pozostałości 
żywnościowe. Do takich obiektów odpady są dostarczane przy użyciu zamkniętych 
pojazdów i nie stanowią zagrożenia dla portu lotniczego. Tym niemniej, nie mogą 
jednak być zlokalizowane na terenie lotniska lub w strefie ochrony drogi startowej. 
Centra recyclingu sortujące szkło, papier oraz aluminium w większości przypadków 
nie są atrakcyjnymi miejscami żerowania ptaków. Mimo to lokalizacja takich 
obiektów zawsze powinna zostać szczegółowo konsultowana i omówiona przez 
specjalistów, ze względu na preferencje w zakładaniu siedzib przez różne gatunki 
zwierząt. 

Obiekty, które przechowują i składują odpady na zewnątrz lub w częściowo 
otwartych halach, używają do transportu otwartych pojazdów, nie posiadają 
systemów wentylacyjnych i filtracyjnych, nie spełniają wymogów bezpieczeństwa 
dla funkcjonowania lotniska, powinny być zlokalizowane w znacznej odległości od 
portu lotniczego, w odległości określonej zresztą przez odrębne  przepisy.5 

 

Rysunek nr 4: Kontener na śmieci, który spełnia normy bezpieczeństwa6 
 

 
 

                                                           
5 Podręcznik służb portu lotniczego – Część 3: Kontrola i zmniejszanie zagrożeń ze strony zwierząt, 

ICAO doc 9137 – AN/898, Montreal 2012, s. 34 
6 J. Ćwiklak, Bezpieczeństwo lotów w aspekcie ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami. Dęblin 

2009 
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Rysunek nr 5: Otwarte hale magazynujące duże ilości odpadów7 
 

 
 

Zabronione jest lokalizowanie kompostów na terenie lotniska oraz bliżej niż 
400 m od ramp załadowczych i miejsc postoju statków powietrznych, gdyż mogą 
one stanowić potencjalne miejsce żerowania.8 

Składowanie pozostałości, powstałych z procesów spalania lub produkcji 
energii w elektrowniach (węgiel), nie stanowi bezpośredniego  zagrożenia. Tym 
niemniej miejsca takie, utrzymane w sposób nieuporządkowany i w sąsiedztwie 
innych odpadów, mogą także przyciągać zwierzynę i ptaki. 

2. Działalność prawna, normująca relacje środowisko naturalne – port lotniczy. 
W celu zapobiegania negatywnym tendencjom we wzajemnych relacjach, 

FAA określiła strefy bezpieczeństwa w porcie lotniczym i przedstawiła je  
w dokumencie Airport Bird Hazard Risk Assessment Process. Zgodnie z przyjętymi 
zaleceniami FAA wyróżniła trzy strefy: 

- strefę zagrożenia bezpośredniego SZB (Primary Bird Hazard Zone), 
- strefę zagrożenia pośredniego SZP (Secondary Bird Hazard Zone), 
- strefę odejścia i okrążania lotniska SOL (Category B Event Zone). 
Wymiary stref zależą od rodzaju statków powietrznych i przebiegu ścieżki 

zniżania w krytycznej fazie lotu (start, wznoszenie początkowe, zniżanie końcowe, 
lądowanie, odejście na drugi krąg). W zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz 
możliwościami manewrowymi określonymi przez producenta możemy zdefiniować 
te wymiary. Natomiast kształt stref zagrożenia kolizją jest taki sam dla wszystkich 
portów lotniczych. W niektórych przypadkach określa się jeszcze tzw. strefy 
specjalne, których kształt i wymiary zależą od indywidualnych potrzeb portu 
lotniczego.9 

 
 

                                                           
7 E.C. Cleary, R.A. Dolbeer, Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel, 

2005, s. 48 
8 Ibidem 
9 http://www.ulc.gov.pl/pl/107-aktualnosci/wiadomosci/830-zderzenia-samolotow-z-ptakami (pobrano 

26.07.2015 r.) 
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Rysunek nr 6: Strefa zagrożenia SOL10 
 

 
 

Przepisy określają również typy użytkowania, obszary jakie mogą występować 
w poszczególnych strefach. Poniższa tabela przedstawia wybrane typy obszarów 
uwzględniając poziom ryzyka  oraz miejsca ich możliwej lokalizacji. 

 

Tabela nr 1: Poziomy ryzyka wybranych typów obszarów oraz możliwość ich 

lokalizacji w strefach 
 

Poziom 
ryzyka 

Typ obszaru SZB SZP SOL 

 
 
 
Wysokie 

Wysypiska śmieci nie nie nie 

Stawy hodowlane nie nie nie 

Obszary ochrony 
przyrody 

nie nie nie 

Bagna, mokradła nie nie nie 

Miejsca 
koncentracji 
ptaków 

nie nie nie 

 
 
 
Średnie 

Otwarte hale 
składujące odpady 

nie nie nie 

Hodowla bydła nie nie nie 

Oczyszczalnie 
ścieków 

nie nie nie 

Pola golfowe nie nie nie 

Parki miejskie nie nie nie 

Tereny piknikowe nie nie nie 

 
 
 
Niskie 

Zamknięte 
składowiska 
odpadów 

nie tak nie 

Zakłady recyklingu nie tak nie 

Boiska szkolne nie tak nie 

Centra handlowe nie tak nie 

Restauracje nie tak nie 

                                                           
10 R. Sowden, T. Kelly, S. Dudley, Airport Bird Hazard Risk Assessment Process, Bird Strike Committee 

USA/Canada, 9th Annual Meeting. Kingston, Ontario 2007, s. 11-12 
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Poziom 
ryzyka 

Typ obszaru SZB SZP SOL 

 
 
Bardzo 
niskie 

Komposty tak tak tak 

Nieużywane pola 
uprawne 

tak tak tak 

Osiedla 
mieszkaniowe 

tak tak tak 

Ozdobne oczka 
wodne 

tak tak tak 

 

Biorąc pod uwagę liczbę kolizji w odniesieniu do poszczególnych pułapów 
lotu, można przyjąć, że najbardziej istotna pod względem bezpieczeństwa lotów 
jest strefa do około 6 km od progu drogi startowej. Jest to obszar startujących  
i lądujących statków powietrznych (300 m nad poziomem lotniska), w której 
odnotowuje się 80-85% kolizji z ptakami. W standardach IBSC, dotyczących 
zagrożenia kolizji z ptakami, podawana jest strefa 13 km wokół lotniska mierzona 
od punktu referencyjnego lotniska ARP (zalecenia ICAO), jako obszar, w którym 
należy określić ryzyko kolizji z ptakami.11 Chodzi o zidentyfikowanie miejsc 
koncentracji ptaków oraz siedlisk mogących przyciągać ptaki. Dlatego też, 
przedmiotem szczegółowej analizy powinny być tereny położone blisko lotniska 
oraz w strefach wyznaczonych i zarezerwowanych dla ruchu lotniczego,  
a w szczególności w korytarzach startu i lądowania. Wytyczne ICAO zawierają 
szczegółowe procedury określania i ograniczania ryzyka kolizji z ptakami, jako 
elementem biosfery, stwarzającym największe zagrożenie dla statków 
powietrznych. Problem ten przedstawiany był w wielu opracowaniach  
i prezentowany na konferencjach naukowych, w tym m.in. w trakcie Zimowej 
Szkoły Niezawodności w Szczyrku.12 Na podstawie badań przeprowadzonych  
w Dęblinie, analizujących sytuację ornitologiczną lotniska wojskowego oraz 
zaleceń FAA i ICAO, można wywnioskować, czy kształt oraz wymiary 
poszczególnych stref są zasadne i spełniają swoją rolę. Potwierdzeniem słuszności 
przyjętych stref jest stworzona mapa koncentracji zwierząt i ptaków wraz  
z określeniem skali zagrożenia jakie powodują, opracowana dla lotniska Dęblin.  
Na rysunku 8 widać dokładnie, że miejscami największych koncentracji ptaków  
są przedłużenia oraz okolice drogi startowej, a także obszary zalesione na odcinku 
rzeki Wieprz.  

Działania, których celem jest identyfikacja zagrożeń zanim przekształcą się  
w zdarzenie, mają pozytywne konsekwencje dla bezpieczeństwa w porcie 
lotniczym. Działania profilaktyczne nie są tanie, ale coroczne straty spowodowane 
remontami uszkodzonych statków powietrznych na lotniskach i w przestrzeni 
nadlotniskowej są o wiele wyższe, dlatego mimo wszystko opłaca się prowadzić 
tego typu działalność. 

 
 
 

                                                           
11 http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/100/oryginal/Zalacznik1.pdf (pobrano 26.07.2015 r.) 
12 J. Ćwiklak, H. Jafernik, Bezpieczeństwo lotów w aspekcie kolizji statków powietrznych z ptakami 

zaistniałych w lotnictwie SZ RP, XLIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Niezawodność Systemów 
Technicznych. Szczyrk 2015; J. Ćwiklak, M. Grzegorzewski, H. Jafernik, Ryzyko kolizji statków 
powietrznych z ptakami w aspekcie sytuacji ornitologicznej lotniska Dęblin, XXXVII Zimowa Szkoła 
Niezawodności, Niezawodność Systemów Antropotechnicznych. Szczyrk 2009 



1639 
________________________________________________________________________________________ 

Rysunek nr 7: Zagęszczenie ptaków w rejonie lotniska13 

 
 

Każdy port lotniczy jest specyficzny na swój sposób. Z tego powodu każdy 
przypadek portu lotniczego  powinien być rozpatrywany w sposób indywidualny, 
poprzez określenie jego specyficznych cech. Tym niemniej szczególnemu 
monitoringowi powinny podlegać rejony wyznaczone jako zagrożone według 
ICAO.14 

 

Rysunek nr 8: Strefa zagrożenia pośredniego ICAO15 
 

 

                                                           
13 J. Ćwiklak, M. Grzegorzewski, H. Jafernik, Ryzyko kolizji…, op. cit. 
14 http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/100/oryginal/Zalacznik1.pdf (pobrano 26.07.2015 r.) 
15 R. Sowden, T. Kelly, S. Dudley, op. cit., s. 14-16 
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Podsumowanie 
Generalnie, poznanie środowiska naturalnego w pobliżu lotnisk zmierza do 

stworzenia takiego planu zarządzania ryzykiem na lotnisku, który zmniejszy ryzyko 
do akceptowalnego poziomu, a w związku z tym pozwoli uniknąć ciężkich 
wypadków lotniczych i ograniczy straty finansowe, jednocześnie zapewni właściwe 
funkcjonowanie ekosfery w pobliżu lotnisk. 

 
Streszczenie 
Artykuł zawiera charakterystykę ekosystemu lotniska i jego wpływu na  

bezpieczeństwo w porcie lotniczym. Omawia zagrożenia, jakie powoduje obecność 
zwierząt i ptaków na terenach portu lotniczego i w jego sąsiedztwie. Ponadto, autor 
podejmuje próbę przedstawienia działań profilaktycznych, mających na celu 
zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych.  

 
Summary 
The article contains characteristics of the airport ecosystem and its impact on 

safety at the airport. Paper describes threats which causes presence of animals 
and birds in the areas of the airport and its vicinity. Moreover, author tries to 
demonstrate preventive measures to minimize likelihood of denagerous events. 
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Michał GERATOWSKI, Mateusz SOBALA 
Politechnika Śląska 
 
IMPLEMENTACJA GBAS W POLSCE W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
 
1. Wstęp 
Rezolucja A16-3 Hałas lotniczy w pobliżu portów lotniczych przyjęta w 1968 

roku zainicjowała pracę nad normami i zalecanymi metodami postępowania 
(SARPs) w zakresie emisji hałasu przez statki powietrzne. Efektem prac było 
przyjęcie 2 kwietnia 1971 roku Załącznika 16 do Konwencji o Międzynarodowym 
Lotnictwie Cywilnym.1 Przyjęcie rezolucji A18-11 oraz A18-12 dało początek prac 
nad zagadnieniem emisji z silników statków powietrznych. Założony w 1977 roku 
Komitet do spraw emisji z silników lotniczych (CAEE), w 1980 roku opracował 
propozycję zapisów, które miały zostać włączone do Załącznika 16... Załącznik  
16 … przyjął nazwę Ochrona Środowiska i składa się z tomu pierwszego Hałas 
statków powietrznych oraz tomu drugiego Emisje z silników statków powietrznych.2 
W 1983 roku powołany został Komitet do spraw ochrony środowiska (CAEP), 
powstały przez połączenie Komitetu do spraw hałasu statków powietrznych oraz 
Komitetu do spraw emisji z silników lotniczych. CAEP zrzesza 23 kraje, wśród nich 
także Polskę.3 Obecnie rezolucja A38-17 oraz A38-18 dotyczą ochrony 
środowiska. Rezolucja A38-17 zobowiązuje Organizację Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wszystkie kraje członkowskie do podjęcia 
wszelkich starań w celu: ograniczenia lub zmniejszenia liczby ludzi narażonych na 
hałas lotniczy, ograniczenie lub zmniejszenie wpływu emisji lotniczych na lokalną 
jakość powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych wpływających na globalny 
klimat.4 Rezolucja A38-18 zobowiązuje do osiągnięcia poprawy średniej rocznej 
efektywności paliwowej do 2020 roku oraz dążenie do osiągnięcia rocznej poprawy 
średniej globalnej efektywności paliwa od 2021 do 2050 roku, obliczanej jako 
stosunek zużytego paliwa do wykonanych tonokilometrów.5 

W Białej Księdze, Komisja Europejska określiła dziesięć celów na rzecz 
utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.  
W stosunku do lotnictwa, celem jest osiągnięcie do 2050 roku poziomu  
40% wykorzystania paliw niskoemisyjnych oraz wprowadzenie w Europie do 2020 
roku zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym wraz  
z zakończeniem prac nad Wspólnym Europejskim Obszarem Lotniczym.6  
W wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury Polityce Transportowej Państwa na 

                                                           
1 Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation Environmental Protection, Volume I Aircraft 

Noise (Amendment  No. 11-A), 6th Edition, July 2011, p. XI-XII 
2 Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation Environmental Protection, Volume II Aircraft 

Engine Emissions (Amendment 8), 3rd Edition, July 2008, p. IX 
3 International Civil Aviation Organization, ICAO Environmental Report 2013 Aviation and Climate 

Change, p. 13 
4 Resolutions Adopted by the Assembly, Assembly – 38th Session Montreal, 24 September – 4 October 

2013, Provisional Edition November 2013, p. 77 
5 Ibidem, p. 93 
6 Komisja Europejska, Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 

dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 
wersja ostateczna. Bruksela 28.03.2011, s. 10 
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lata 2006-2025, zwrócono uwagę na konieczność zmniejszenia negatywnego 
wpływu transportu na środowisko naturalne oraz warunki życia, będące zarazem 
jednym z sześciu podstawowych celów polityki transportowej Polski.7 W Strategii 
Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), jak również  
w Polityce Transportowej… zapisano, iż podmioty związane z lotnictwem  
będą dążyły do zwiększenia efektywności środowiskowej, wykorzystując nowe 
technologie, procedury oraz systemy.8 

Globalny Satelitarny System Nawigacyjny (GNSS) jest to światowy system 
określania miejsca i czasu, zawierający jedną lub wiele konstelacji satelitarnych 
(GPS, GLONASS), odbiorniki pokładowe oraz urządzenia monitorujące 
wiarygodność systemu, a w razie potrzeby rozszerzany jest o systemy 
wspomagania bazujące na wyposażeniu pokładowym (ABAS), systemy 
wspomagania bazujące na wyposażeniu satelitarnym (SBAS), systemy 
wspomagania bazujące na wyposażeniu naziemnym (GBAS) lub regionalne 
systemy wspomagania bazujące na wyposażeniu naziemnym (GRAS).9 System 
GBAS składa się z elementów zainstalowanych na powierzchni Ziemi oraz 
elementów będących wyposażeniem statków powietrznych. Segment naziemny 
składa się od dwóch do czterech odbiorników referencyjnych oraz ze stacji 
nadawczej, w skład której wchodzi zazwyczaj jeden aktywny transmiter VDB  
i antena nadawcza.10 Segment naziemny może zapewniać usługę pozycjonowania 
oraz usługę podejścia. W przypadku usługi podejścia system informuje  
o odchyleniach od segmentu końcowego podejścia (FAS) dla podejścia 
precyzyjnego kategorii pierwszej, podejścia do lądowania z prowadzeniem 
pionowym (APV) oraz podejścia nieprecyzyjnego (NPA) w operacyjnym obszarze 
pokrycia. Usługa pozycjonowania dostarcza horyzontalne informacje w celu 
wspierania operacji nawigacji obszarowej (RNAV) w obszarze pokrycia.11 GBAS 
spełnia pięć funkcji, do których należy: zapewnianie poprawek pseudoodległości, 
informacji związanych z GBAS, przewidywanych danych dotyczących dostępności 
źródeł pozycjonowania, monitoring wiarygodności źródeł pozycjonowania GNSS,  
a w przypadku wspierania podejść precyzyjnych, informacji dotyczących FAS.12  
Z wzoru podanego w Załączniku 10 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie 
Cywilnym13 wynika, że do częstotliwości 114,775 MHz, na jednej częstotliwości 
może być wspierane 49 podejść precyzyjnych kategorii pierwszej lub  48 podejść  
oraz usługa pozycjonowania, natomiast od 114,800 MHz, 48 podejść precyzyjnych 
kategorii pierwszej lub 47 podejść oraz usługa pozycjonowania.14 

 

                                                           
7 Ministerstwo Infrastruktury, Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. Warszawa 2005,  

s. 4, 8, 10 
8 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia Rozwoju Transportu do 2020 

roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa 2013, s. 57-59 
9 Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical Telecommunication, Volume  

I Radio Navigation Aids (Amendment 89), 6th Edition, 2006, p. 3-58-3-59 
10 Ibidem, p. ATT D-18A, ATT D-26 
11 Ibidem, p. ATT D-18B 
12 Ibidem, p. 3-67 
13 Zob. Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical Telecommunication, 

Volume I Radio Navigation Aids (Amendment 89), 6th Edition, 2006, p. APP B-107 
14 Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical Telecommunication, Volume  

I Radio Navigation Aids (Amendment 89), 6th Edition, 2006, p. APP B-107, ATT D-27, ATT D-41, ATT 
D-43 
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2. Ochrona środowiska w lotnictwie 
W odniesieniu do problemu hałasu na lotniskach międzynarodowych, 

Zgromadzenie ICAO zachęca państwa członkowskie do przyjęcia 
zrównoważonego podejścia do zarządzania hałasem, składającego się z czterech 
elementów, jak przedstawiono na rysunku 1.15 

 

Rysunek nr 1: Zrównoważone podejście do zarządzania hałasem 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Pierwszym elementem zrównoważonego podejścia do zarządzania hałasem 
jest zmniejszenie źródła hałasu, polegające na pełnym wykorzystaniu 
najnowocześniejszych technologii oraz poprzez przyjęcie i wprowadzenie norm 
certyfikacji hałasu.16 Planowanie i zarządzanie przestrzenne to kolejny ważny 
element. Zastosowanie zaleceń odnosi się do ograniczenia wpływu hałasu na 
ludność poprzez odpowiednie, poparte dogłębnymi analizami lokalizowanie 
nowych lotnisk lub ich modernizacje oraz dodatkowe środki, które zminimalizują 
negatywny efekt hałasu i podniosą świadomość społeczną w rejonie lotniska.17 
Następnym elementem są procedury operacyjne zmniejszające hałas, stosowane 
przez statki powietrzne w pobliżu lotniska, gdzie ich operacje naziemne  
i powietrzne mają największy wpływ na ludność, a zastosowanie powinno być 

                                                           
15 Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation Environmental Protection, Volume I Aircraft 

Noise (Amendment  No. 11-A)... op.cit, p. V-I; Resolutions Adopted by the Assembly, Assembly – 
38th Session Montreal, 24th September – 4th October 2013, Provisional Edition November 2013,  
p. 81 

16 International Civil Aviation Organization, Doc 9829 Guidance on the Balanced Approach to Aircraft 
Noise Management (Amendment No. 1), 2nd Edition 2008, p. I-4-1 

17 Ibidem, p. I-5-1 
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uzasadnione i nie zagrażać bezpieczeństwu wykonywanych operacji w danych 
warunkach. Przykłady procedur zaprezentowano w tabeli 1.18 Ostatnim  
i koniecznym elementem są ograniczenia operacyjne. Dotyczą one przede 
wszystkim ograniczenia lub zakazu operacji najgłośniejszych statków powietrznych 
na lotnisku i nakładane powinny być dopiero wtedy, gdy wyczerpane zostaną 
wszystkie zalety pozostałych trzech elementów zrównoważonego podejścia do 
zarządzania hałasem.19 

 

Tabela nr 1: Przykłady procedur ograniczenia hałasu 
 

Zastosowanie Przykład Charakterystyka 

Trasy dolotu  
i odlotu 

Trasy preferowane pod 
względem hałasu 

Ominięcie obszarów szczególnie narażonych 
na hałas lotniczy. 

Procedury SID oraz 
STAR 

Obowiązkowe wykorzystywanie procedur 
SID (statki powietrzne odlatujące) oraz 
STAR (statki powietrzne dolatujące) 
umożliwiające tory lotów ograniczające 
poziom hałasu. 

Rozproszone tory lotów 

Tory lotów rozchodzą się w różnych 
kierunkach w celu zmniejszenia długości 
strefy narażonej na hałas oraz zwiększa jej 
szerokość. 

Procedury dolotu i 
odlotu z 
wykorzystaniem 
autopilota 

Procedury RNAV przy wykorzystaniu 
systemu zarządzania lotem (FMS) zwiększa 
długość strefy narażonej na hałas oraz 
zmniejsza jej szerokość. 

Drogi startowe 

Preferowane drogi 
startowe pod względem 
hałasu 

Dobór dróg startowych do operacji startu 
oraz lądowania pod kątem ominięcia stref 
narażonych na hałas. 

Przesunięte progi dróg 
startowych 

Redukcja poziomu hałasu przez 
przesunięcie miejsca rozpoczęcia rozbiegu 
oraz miejsca przyziemienia. 

Procedury 
odlotu 

Procedury ograniczenia 
hałasu 

Optymalizacja poziomu hałasu w określonej 
lokalizacji na ziemi, przy zachowaniu 
odpowiednich poziomów bezpieczeństwa. 

Procedury 
podejścia 

Profil zniżania 

Zwiększenie wysokości punktu 
przechwycenia ścieżki podejścia oraz kąta 
ścieżki podejścia powoduje redukcję 
poziomu hałasu. 

Technika zredukowana 
moc/zredukowany opór 

Opóźnienie wysunięcia klap oraz 
wypuszczenia podwozia zgodne z 
poleceniami ATC dotyczącymi prędkości z 
zachowaniem bezpieczeństwa operacji. 
Konfiguracja statku powietrznego wpływa na 
zmianę ustawień mocy jednostki napędowej. 

Płynne podejście do 
lądowania (CDA) 

Redukcja poziomu hałasu na ziemi poprzez 
redukcję ciągu silnika podczas 
początkowego zniżania. Możliwość 
ograniczenia emisji gazów. 

                                                           
18 Ibidem, p. I-6-1 
19 Ibidem, p. I-7-1 
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Zastosowanie Przykład Charakterystyka 

Rewers silników 
Redukcja hałasu przez wprowadzenie 
ograniczeń w stosowaniu ciągu wstecznego 
silników. 

Naziemne procedury operacyjne 

Procedury określające uruchamianie oraz 
użytkowanie jednostek napędowych oraz 
pomocniczych jednostek mocy (APU) 
statków powietrznych w celu ograniczenia 
poziomu hałasu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: International Civil Aviation Organization,  
Doc 9829 Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Nosie Management (Amendment 
No. 1), 2nd Edition, 2007, p. „I-6-2”-„I-6-4” 

  

Za pomocą GBAS można osiągnąć korzyści w zakresie ochrony środowiska  
w zastosowaniach przedstawionych w Tabeli 1, takich jak: trasy dolotu i odlotu, 
drogi startowe, procedury odlotu oraz procedury podejścia. Należy także zwrócić 
uwagę na możliwość przesunięcia progu drogi startowej. Dzięki temu, że system 
może wspierać wiele podejść do lądowania, możliwe jest ustanowienie za jego 
pomocą więcej niż jednego progu dla jednej drogi startowej. Umożliwi to 
zmniejszenie separacji między statkami powietrznymi o różnych kategoriach 
turbulencji w śladzie aerodynamicznym, a dla statków powietrznych 
niewymagających całej długości rozporządzalnej drogi startowej do lądowania 
(LDA), redukcję poziomu hałasu przez większą wysokość względną nad 
powierzchnią ziemi statku powietrznego w porównaniu do procedury podejścia 
zakładającej wykorzystanie całej LDA. 

Ograniczenie poziomu hałasu można powiązać z ograniczeniem emisji  
gazów powstających podczas spalania paliwa w jednostkach napędowych  
statków powietrznych.20 Produkt powstały wskutek spalania paliwa lotniczego 
składa się w 70% z dwutlenku węgla (CO2), nieco poniżej 30% pary wodnej (H2O) 
oraz poniżej 1% innych cząsteczek, w skład których wchodzą m.in. tlenki azotu 
(NOx), tlenek węgla (CO), tlenki siarki (SOx), węglowodory, lotne i nielotne 
cząsteczki i inne śladowe składniki.21 Zgodnie z Załącznikiem A do Protokołu  
z Kioto do gazów cieplarnianych zalicza się: dwutlenek węgla (CO2), metan  
(CH4), tlenek diazotu (N2O), wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluoro-
węglowodory (PFC) oraz heksafluorek siarki (SF6).22 Rezolucja A38-18 stwierdza, 
że obecnie efektywność paliwowa na pasażerokilometr jest o 80% lepsza niż  
w latach sześciesiątych XX wieku.23 Rysunek 2 oraz 3 przedstawia zależność 
pomiędzy wysokością wykonywania lotu nad powierzchnią ziemi a wpływem na 
środowisko. 

 
 
 

                                                           
20 Ibidem, p. I-8-6 
21 International Civil Aviation Organization (ICAO), Doc 10031 Guidance on Environmental Assessment 

of Proposed Air Traffic Management Operational Changes, 1st Edition, 2014, p. 2-6 
22 United Nations, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Conventions on Climate Change, 

1998, Annex A 
23 Resolutions Adopted by the Assembly, Assembly – 38th Session Montreal, 24th september –  

4th October 2013, Provisional Edition November 2013, p. 91 
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Rysunek nr 2: Wpływ lotnictwa na środowisko w zależności od wysokości lotu nad 

poziomem ziemi 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Civil Aviation Organization 

(ICAO), Doc 10031 Guidance on Environmental Assessment of Proposed Air Traffic 
Management Operational Changes, 1st Edition, 2014, p. 3-5 

 

Tabela nr 2: Wpływ na środowisko w odniesieniu do wysokości lotu 
 

                  Wysokość względna 
 
Wpływ 

Poniżej 
1000 ft 
(300 m) 

1000-3000 
ft 

(300-900 
m) 

3000-
10000 ft 

(900-3000 
m) 

Powyżej 
10000 ft 
(3000m) 

Jakość powietrza (np. NOx,  
PM, etc.) 

Bardzo 
istotny 

Istotnya Mniej 
istotny 

Mniej istotny 

Hałas Potencjalny
b 

Istotny Istotny Potencjalnyc 

Zużycie paliwa/CO2 Istotny Istotny Bardzo 
istotnyd 

Bardzo 
istotnyd 

Zmiana klimatu Istotny Istotny Bardzo 
istotnye 

Bardzo 
istotnye 

a różnice w emisjach powyżej 1000 stóp nad poziomem gruntu będą zazwyczaj miały 
mały wpływ na zmiany stężenia na poziomie gruntu, jednakże może być konieczne 
uwzględnienie ich w ocenie jakości powietrzna z innych powodów. 

b obecne ograniczenia prawne uniemożliwiają zastosowanie procedur zmniejszania 
uciążliwości hałasu przy odlocie poniżej 800 stóp nad poziomem lotniska. 
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c ocena hałasu może być konieczna pod względem zmian powyżej 10000 stóp na 
obszarach, gdzie poziom hałasu tła jest niski (na przykład w niektórych konkretnych 
obszarach chronionych prawem), w tym przypadku górna granica 18000 stóp lub wyższa, 
może być bardziej właściwa w pewnych warunkach. 

d w stosunku do zużytego paliwa/emisji CO2, chociaż ważne jest, by ocenić zmiany 
tego parametru na wszystkich poziomach, mają one tendencję do ogólnego dominowania 
podczas faz wznoszenia i przelotu, a więc zmiany w emisji podczas pozostałych faz lotu 
reprezentują jedynie bardzo małą zmianę w stosunku do całego lotu. 

e w tym wpływ emisji innych niż emisja CO2, takich jak emisja NOx i smugi 
kondensacyjne, chociaż wszystkie skutki tych emisji są jeszcze nie pewne. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Civil Aviation Organization 

(ICAO), Doc 10031 Guidance on Environmental Assessment of Proposed Air Traffic 
Management Operational Changes, 1st Edition, 2014, p. 3-6 

 

Według prognoz ICAO do 2050 roku, przedstawionych na rysunku 3 oraz  
4 zużycie paliwa, a wraz z nim emisji dwutlenku węgla będzie wzrastać. Na 
rysunku 2, największa emisja gazów oraz hałasu odbywa się podczas wznoszenia 
i zniżania statków powietrznych oraz podczas podejścia końcowego i wznoszenia 
początkowego. Szczególnie należy przyjrzeć się, jakie działania można podjąć  
w kwestii procedur dolotowych i odlotowych oraz podejść do lądowania. 

 

Rysunek nr 3: Trend zużycia paliwa do 2050 roku 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Civil Aviation Organization, 

ICAO Environmental Report 2013 Aviation and Climate Change, p. 23 
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Rysunek nr 4: Trend emisji CO2 do 2050 roku 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Civil Aviation Organization, 

ICAO Environmental Report 2013 Aviation and Climate Change, p. 24 
 

W krajach, gdzie zostały wprowadzone procedury standardowych przylotów  
i odlotów, wykorzystujące nawigację opartą o charakterystyki systemu (PBN),24 
odnotowano korzyści pod względem ochrony środowiska. Na obszarze metroplexu 
Denver wprowadzono 51 procedur PBN, dzięki którym zmniejszono liczbę 
przerwanych podejść do lądowania o 35%. Wprowadzenie procedur przylotów 
pozwoliło zaoszczędzić 100-200 funtów paliwa na lot, co jest równoznaczne 
rocznym oszczędnościom 4,4-8,8 milionów funtów paliwa i redukcji emisji CO2  
o 13,8-27,6 funtów.25 Wprowadzenie podejść PBN na międzynarodowym lotnisku 
w Erywaniu (Armenia) umożliwiło redukcję wykonywania procedur po nieudanym 
podejściu o 4%, co przekłada się na oszczędność: 10 minut lotu, 41 kilogramów 
paliwa i redukcję emisji CO2 o 128 kilogramów na każdą procedurę po nieudanym 
podejściu.26 Istotnym aspektem przy implementacji procedur opartych o PBN jest 
wykorzystanie właściwych pomocy radionawigacyjnych, stosowanych podczas  
ich wykonywania. Z uwagi na fakt, iż GBAS jest w stanie wspierać podejścia 
precyzyjne kategorii pierwszej, a od 2018 roku również kategorii drugiej  
oraz trzeciej, jest w stanie zapewnić lepsze wartości parametrów dokładności, 
wiarygodności, ciągłości oraz dostępności od pozostałych systemów 

                                                           
24 Oznacza specyfikację nawigacji obszarowej (RNAV) oraz wymaganej charakterystyki nawigacyjnej 

(RNP). 
25 International Civil Aviation Organization (ICAO), Air Navigation Report, Edition 2014, p. 20 
26 Ibidem, p. 18 
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wspomagających GNSS.27 Wsparcie operacji lotniczych w oparciu o PBN, 
systemem GBAS, przy odpowiednio zaplanowanych procedurach umożliwi 
zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz zmniejszenie negatywnego 
wpływu lotnictwa na środowisko. 

Równie istotnym aspektem w procedurach mających zmniejszyć negatywny 
wpływ lotnictwa na środowisko jest profil lotu. Na rysunku 5 przedstawiono 
optymalny profil lotu ze względu na efektywność paliwową. Można zaobserwować, 
że odpowiedni profil wznoszenia oraz zniżania statku powietrznego wpływa na 
efektywność paliwową i tym samym na emisję gazów cieplarnianych. W tabeli  
3 przedstawiono przykładowe techniki odlotów i ich wpływ na środowisko,  
a w tabeli 4 przykładowe techniki przylotów. 

 

Rysunek nr 5: Tradycyjny i optymalny profil lotu 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie SESAR Join Undertaking, SESAR and the 

Environment, 2010, p. 9 
 

Ścieżki przy ciągłym wznoszeniu oraz ciągłym zniżaniu umożliwią statkowi 
powietrznemu stosowanie odpowiedniego ciągu w zależności od potrzeby, co 
oznacza spalenie mniejszej ilości paliwa w danej sytuacji. Przykładowo, aktualnie 
stosowane procedury oczekiwania i kontroli prędkości w zatłoczonej przestrzeni 
powietrznej, prowadzą do dodatkowego zużycia paliwa. Oszczędny paliwowo profil 
zniżania oznaczałby brak konieczności oczekiwania, ponieważ opuszczenie 
wysokości przelotowej rozpoczęłoby się w odpowiednim momencie. Wysokość, 
prędkość i trasa statku powietrznego także mają wpływ na zużycie paliwa i emisję 
CO2. Optymalny profil toru lotu obejmuje wykorzystanie maksymalnych korzyści, 
wynikających na przykład z warunków wietrznych, jako że optymalna wysokość 
(poziom lotu) ulega zmianie przez cały lot, podczas wznoszenia lub zniżania, 
oznacza to bardziej oszczędne paliwowo poziomy lotu.28 

 
 
 

                                                           
27 International Civil Aviation Organization (ICAO) Information Management Panel (IMP), ASBU 

modules mapped to Work Programme, 8th January 2015; Annex 10 to the Convention on 
International Civil Aviation: Aeronautical Telecommunication, Volume I Radio Navigation Aids 
(Amendment 89), 6th Edition, 2006, p. 3-70-3-71 

28 SESAR Join Undertaking, SESAR and the Environment, 2010, p. 9 
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Tabela nr 3: Wpływ różnych technik odlotów na środowisko 
 

 Oddziaływanie na środowisko 

Technika Hałas Paliwo/ CO2 NOx (LAQ) Komentarze 

Zmniejszenie 
ustawienia 

klap do startu 

Zredukowany 
hałas w 

przypadku 
polepszenia 
doskonałości 

aerodynamicznej 
– zależny od 

charakterystyki 
statku 

powietrznego i 
drogi startowej 

Może być 
lekko 

zredukowany 

Może ulec 
zwiększeniu lub 
zmniejszeniua 

Potencjalne komplikacje 
wynikające z uderzenia 
ogonem dla niektórych 

typów statków 
powietrznych w 

określonych warunkachb 

Zmniejszenie 
wysokości 
przyspieszeni
a 

Zwiększony hałas 
po punkcie 
wysokości 
przyspieszenia, 
lecz im dalej, 
może on być 
zmniejszony 
 

Zmniejszony 
Małe lub bez 
różnicyc 

Rzeczywiste różnice 
zależą od różnicy 
między wysokością 
przyspieszenia a 
standardowymi 
praktykami linii lotniczejb 

Opóźnienie 
wysokości 
chowania 
klap na 
wznoszeniu 

Zmniejszony 
hałas bliżej 
lotniska, lecz im 
dalej następuje 
jego wzrost 

Zwiększony 
Małe lub bez 
różnicyc 

b 

Zwiększenie 
wysokości 
redukcji ciągu 
silników po 
starcie 

Zwiększony hałas 
w pewnych 
odległościach 
blisko lotniska, 
lecz im dalej 
następuje jego 
spadek. 

Lekko 
zwiększony lub 
zmniejszony, w 
zależności od 
harmonogramu 
chowania klap 

Małe lub bez 
różnicyc 

b 

Sekwencja w 
segmencie 
przyspieszeni
a wznoszenia 
(redukcja 
mocy, 
schowane 
klapy po 
czym 
przyspiesze-
nie) 

Zmniejszony 
hałas pod torem 
lotu po 
normalnym 
punkcie 
przyspieszenia 

Zwiększony 
Małe lub bez 
różnicyc 

Statek powietrzny 
operujący w konfiguracji 
zwiększonego oporu z 
niskim ustawieniem 
mocy może zaniepokoić  
organy regulujące ds. 
bezpieczeństwa 

Zwiększenie 
ustawienia 
mocy na 
wznoszeniu 

Zwiększony 
hałas bliżej 
lotniska po 
redukcji ciągu 
silników po 
starcie, lecz im 
dalej następuje 
jego spadek. 

Mała różnica 
– lekko 
zredukowany 

Małe lub bez 
różnicyc 

Niekorzystny wpływ na 
koszty utrzymaniem 
silnikab 
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 Oddziaływanie na środowisko 

Technika Hałas Paliwo/ CO2 NOx (LAQ) Komentarze 

Nowatorskie 
systemy 
zarządzania 
mocą (np. 
FMS 
„zarządzanie 
hałasem”) 

Zmniejszony w 
określonych 
punktach 
uznanych jako 
narażone na 
hałas 

Uzależniony 
od procedury, 
statku 
powietrznego, 
charakterysty
ki receptora i 
lotniska 

Małe lub bez 
różnicyc 

Obecnie osiągalny 
jedynie przy 
zastosowaniu nowej 
generacji FMS w 
nowych typach statków 
powietrznych np. 
A380, B787, A350 

Preferowane 
antyhałasow
e trasy 
(NPR) 

Zmniejszony 
wpływ na 
ludność blisko 
lotniska 

Zazwyczaj 
zwiększony, 
spowodowany 
pokonaniem 
dodatkowej 
odległości i 
wymaganiami 
związanymi z 
zakrętami na 
małej 
wysokości  

Mały wzrost w 
zależności od 
projektu NPR 

NPRy są projektowane 
w celu ominięcia gęsto 
zaludnionych 
obszarów, tak aby 
ludność objęta 
hałasem była jak 
najmniejsza, jednakże 
całkowita emisja 
hałasu może być 
większa 

Użytkowanie 
preferowanej 
antyhałasow
ej drogi 
startowej 

Zmniejszony 
wpływ na 
ludność blisko 
lotniska 

Zwiększony 
lub 
zmniejszony 
w zależności 
od danego 
projektu 
lotniska oraz 
uwarunkowań 
lokalnych 

Zwiększony lub 
zmniejszony w 
zależności od 
danego projektu 
lotniska oraz 
uwarunkowań 
lokalnych 

Użytkowanie 
preferowanej 
antyhałasowej drogi 
startowej jest 
projektowanie w celu 
ominięcia gęsto 
zaludnionych 
obszarów, tak aby 
ludność objęta 
hałasem była jak 
najmniejsza, jednakże 
całkowita emisja 
hałasu może być 
większa 

a masa startowa ograniczona osiągami (PLTOW) ulegnie zmianie, co z kolei wpłynie 
na ustawienie startowej siły ciągu i emisję NOx. 

b będzie miał wpływ na tor i prędkości lotu, tak więc służba kontroli ruchu lotniczego 
(ATC) będzie musiała być świadoma konsekwencji wynikających ze stosowania tych 
procedur w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego zarządzania ruchem lotniczym. 
Mogą mieć również wpływ na spójność preferowanych antyhałasowych tras z wymaganiami 
związanymi z zakrętami na małej wysokości. 

c różnice w emisjach powyżej 1000 stóp nad poziomem gruntu będą miały mały wpływ 
na zmiany stężenia na poziomie gruntu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Civil Aviation Organization 

(ICAO), Doc 9889 Airport Air Quality Manual, 1st Edition 2011, p. 8-5 
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Tabela nr 4: Wpływ różnych technik dolotowych na środowisko 
 

 Oddziaływanie na środowisko 

Technika Hałas Paliwo/ CO2 NOx Komentarz 

Operacje z 
ciągłym 
zniżaniem 
(CDO) 

Zmniejsze-
nie przed 
wejściem na 
ścieżkę 
zniżania ILS 

Zmniejszony 
Małe lub bez 
różnicya 

Procedury najpierw należy 
uzgodnić i ustanowić. 
Największa korzyść wystąpi, 
gdy zostanie ona zainicjowana 
na wyższych wysokościach z 
użyciem zawansowanego 
wyposażenia nawigacyjnego. 
Może wpłynąć na pojemność 
przestrzeni powietrznejb 

„Dopasowan
e doloty” 

Zmniejsze-
nie przed 
wejściem na 
ścieżkę 
zniżania ILS 

Zmniejszony 
Małe lub bez 
różnicya 

Podobnie jak CDO, jednakże 
„dopasowane” do konkretnego 
lotu poprzez integracje: 
wszystkich znanych osiągów 
statku powietrznego, ruchu 
lotniczego, przestrzeni 
powietrznej; ograniczeń 
meteorologicznych, środowiska 
oraz przewyższeń nad 
przeszkodami napotykanymi 
podczas dolotu 

Niska moc/ 
mały opór 
(LP/LF) 

Zmniejsze-
nie bliżej 
progu drogi 
startowej  

Zmniejszony 
c 

Niewielkie 
zmniejszeniec 

Warunki ustabilizowanego 
podejścia według ICAO mogą 
być stosowane jako 
ograniczenia dla niektórych 
typów statków powietrznych na 
niektórych lotniskach. Może 
wpływać na natężenie 
przepływu ruchu lotniczego 
poprzez odmienne wymagania  
ograniczenia prędkości statków 
powietrznychb,d 

Podejście 
zakrzywione 

Zmniejszony 
wpływ na 
ludność w 
pobliżu 
lotniska, 
jednakże 
całkowity 
emitowany 
hałas może 
być większy 

Może być 
zwiększony w 
zależności  od 
odległości od 
progu drogi 
startowej 

Małe lub bez 
różnicya 

Procedury najpierw należy 
uzgodnić i ustanowić. Mogą one 
wymagać bardziej 
zawansowanego wyposażenia 
nawigacyjnego aby wspomagać 
kontrole toru lotud 

Przesunięty 
punkt 
przyziemienia 

Zmniejszony 
– większe 
blisko 
granicy 
lotniska 

Brak różnicyc 

Zmniejszenie  
w obszarach 
oddziaływania 
poza 
lotniskiemc 

Zastosowanie może być 
ograniczone przez lokalną 
charakterystykę drogi startowej 
dla obciążenia udarowegob,d 

a różnice w emisjach powyżej 1000 stóp nad poziomem gruntu będą miały mały wpływ 
na zmiany stężenia na poziomie gruntu. 

b względy bezpieczeństwa mogą uniemożliwiać redukcję ustawienia klap, jeżeli droga 
startowa jest krótka, mokra lub zanieczyszczona. 
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c zwiększone zastosowanie ciągu wstecznego, przy zastosowaniu tej techniki, może  
w rezultacie spowodować ograniczenie korzyści z niej płynących. 

d może wymagać specjalnie przystosowanego statku powietrznego i zmian lub 
dodatkowego wyposażenia naziemnego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Civil Aviation Organization 
(ICAO), Doc 9889 Airport Air Quality Manual, 1st Edition 2011, p. 8-6 

 

W tabeli 3 oraz 4 zaprezentowano wiele technik, które można wykorzystać do 
zaprojektowania procedur, które zarówno zmniejszają poziom hałasu, jak i emisję 
gazów cieplarnianych. Wspomniane wcześniej procedury w oparciu o PBN można 
wykorzystać do wykonywania operacji z ciągłym wznoszeniem (CCO) oraz 
operacjami z ciągłym zniżaniem (CDO). Umożliwi to osiągnięcie jeszcze większych 
korzyści w aspekcie redukcji hałasu lotniczego, jak i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Obecnie trwają oficjalne badania nad CDO w oparciu o PBN na 
lotniskach: Flughafen Frankfurt Main (Niemcy), Aéroport Nice Côte d'Azur 
(Francja) oraz EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg (Francja).29 Dodatkowo, od 
połowy września 2015 roku na lotnisku London Heathrow Airport, rozpoczną się 
aktywne badania wpływu na środowisko podwyższonych ścieżek podejścia  
do lądowania w oparciu o GNSS.30 

Należy również zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania GBAS jako 
elementu regionalnego systemu wspomagania, bazującego na wyposażeniu 
naziemnym (GRAS), w skład którego wchodzi co najmniej jeden GBAS.31 GRAS 
wykorzystując wiele stacji GBAS, może wspierać operacje trasowe, operacje 
terminalowe oraz podejścia z prowadzeniem pionowym (APV) na większym 
obszarze niż pojedynczy GBAS.32 Wadą wykorzystania GBAS dla celów GRAS jest 
brak możliwości wspierania podejść precyzyjnych. Przyczyną tego jest wysyłanie 
depeszy typu 101 przez GRAS, podczas gdy wspieranie podejść precyzyjnych 
wymaga wysyłania depeszy typu 1, przy czym GBAS nie może transmitować obu 
tych depesz jednocześnie.33 Usunięcie tej niedoskonałości możliwe będzie  
po wprowadzeniu stosownych przepisów do Załącznika 10 do Konwencji  
o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym w lipcu 2018 roku, umożliwiających 
wykorzystanie wielu częstotliwości nośnych przez jeden system GBAS, dzięki 
czemu na jednej częstotliwości będą mogły być wspierane podejścia precyzyjne 
(transmisja depeszy typu 1), a na drugiej GRAS (depesza typu 101). 
Wykorzystanie GBAS jako elementu GRAS w Polsce mogłoby wpłynąć na 
zmniejszenie niekorzystnego wpływu lotnictwa na środowisko, szczególnie  
w rejonach kontrolowanych lotniska lub węzła lotnisk (TMA), obejmujących więcej 

                                                           
29 Luftfahrthandbuch Deutschland AIP GERMANY, AIP AIRAC SUP IFR 01/15 Introduction of a CDO 

trial procedure at Frankfurt Main Airport (EDDF)as EDDF STAR-ENR transition via PSA, 22nd 
January 2015; AIP FRANCE, AIRAC AIP SUP No 084/15 ENG Experiment of Continuous Descent 
Operations (CDO) RWY 04 at Nice Côte d’Azur AD, 14th May 2015; AIP FRANCE, Implementation as 
an experiment of Continuous Descent Operations (CDO) RWY 15 at Bâle Mulhouse AD LFSB, 19th 
February 2015 

30 AIP UNITED KINGDOM, AIP Supplement 015/2015 London Heathrow Airport – 3.2° RNAV Approach 
Trial – hereafter referred to as the RNAV (GNSS) Y Instrument Approach Procedures, NATS 
Services, 9th July 2015 

31 Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical Telecommunication, Volume  
I Radio Navigation Aids (Amendment 89), 6th Edition, 2006, p. APP B-80 

32 Ibidem, p. ATT D-18B 
33 Ibidem, p. APP B-113B, ATT D-18B 
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niż jeden międzynarodowy port lotniczy. Przykładami takich TMA jest: TMA Kraków 
obejmujące Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, 
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach; TMA Warszawa 
obejmujące Lotnisko Chopina w Warszawa oraz Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa-Modlin oraz TMA Poznań obejmujące Port Lotniczy Poznań-Ławica, 
oraz Port Lotniczy Wrocław.34 W przyszłości implementacja GBAS wspierającego 
podejścia precyzyjne na wyżej wskazanych lotniskach umożliwi wdrożenie takich 
podejść na wszystkich końcach dróg startowych z możliwością wprowadzenia 
różnych kątów ścieżki podejścia oraz wykorzystania go jako element GRAS 
wspierający operacje PBN w TMA.  

 
3. Podsumowanie 
Przedstawione w artykule rozwiązania zmniejszenia poziomu hałasu 

lotniczego oraz emisji gazów cieplarnianych pokazują, jak wiele różnorodnych 
możliwości stoi przed projektantami procedur. Nie można wskazać jednego 
rozwiązania, które byłoby najlepsze do zastosowania we wszystkich portach 
lotniczych w Polsce. Dla każdego lotniska, dla którego będą wykonywane 
procedury zmniejszające poziom hałasu oraz emisję gazów cieplarnianych, 
powinno się rozważyć, która procedura będzie najlepsza. Należy pamiętać,  
że najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo operacji lotniczych,  
a wprowadzenie procedur zmniejszających negatywny wpływ lotnictwa na 
środowisko nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa. Liczny zbiór 
rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska może zagwarantować, że bez 
uszczerbku dla bezpieczeństwa, można wprowadzić odpowiednie procedury. 

Obecnie główną kwestią ograniczającą wykorzystanie całkowitego potencjału 
GBAS jest brak odpowiednich przepisów, jednakże już teraz można wykorzystać 
zalety systemu wspierając podejścia precyzyjne kategorii pierwszej oraz procedury 
dolotu i odlotu. Niewątpliwie, dopiero po 2018 roku będzie można zagospodarować 
cały potencjał GBAS, przez wspieranie podejść kategorii drugiej oraz trzeciej, co 
pozwoli uniknąć koniecznych przekierowań statków powietrznych na lotniska 
zapasowe – zmniejszy to czas trwania lotu, a co za tym idzie, również zredukuje 
zużycie paliwa i w konsekwencji emisję gazów cieplarnianych. Ponadto, 
wykorzystanie GBAS również jako GRAS umożliwi czerpanie większych korzyści  
w kontekście ochrony środowiska na przykład w TMA, bądź nawet w operacjach 
trasowych.  

Należy zwrócić uwagę, że pomoce radionawigacyjne same w sobie nie 
wpływają na zmniejszenie negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko. 
Potrzebne jest opracowanie odpowiednich procedur, które bezpośrednio 
wprowadzą korzyści w dziedzinie ochrony środowiska, i to właśnie te procedury 
mogą wymagać wykorzystania takich, a nie innych pomocy radionawigacyjnych. 
Samo wprowadzenie GBAS na lotniskach nie pociągnie za sobą znacznego zysku, 
dopóki nie zostaną opracowane procedury wykorzystujące cały potencjał systemu, 
a także jednoczesne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poziomu 
hałasu. 

Warto również zauważyć, że ograniczenie, czy to emisji gazów 
cieplarnianych, czy to hałasu jest związane ze zmniejszeniem zużycia paliwa. 

                                                           
34 AIP POLAND, EP ENR 6.7, 25 June 2015, s. EP ENR 6.7-1 – EP ENR 6.7-4 
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Działania ekologiczne z wykorzystaniem odpowiednich procedur nie tylko 
pozytywnie wpływają na środowisko, ale także przynoszą oszczędności 
użytkownikom przestrzeni powietrznej, gdyż zmniejsza się zużycie paliwa. 

 
Streszczenie 
Przedstawiono wpływ wprowadzenia procedur dolotowych, odlotowych oraz 

podejścia do lądowania z wykorzystaniem Globalnego Satelitarnego Systemu 
Nawigacyjnego (GNSS) z systemem wspomagania, bazującym na wyposażeniu 
naziemnym (GBAS) na emisję gazów cieplarnianych oraz hałasu. Dokonano 
analizy aktów prawnych oraz wpływu różnych technik dolotów i odlotów na 
redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz hałasu lotniczego. Wybór procedury 
ograniczającej emisję gazów cieplarnianych oraz hałasu zależy od lokalizacji 
lotniska i jego elementów oraz od wpływu danej procedury na bezpieczeństwo 
wykonywanych operacji lotniczych. 

 
Summary 
The impact of implementation of arrival, departure and approach procedures, 

applying the Global Navigation Satellite System (GNSS) with the Ground-based 
augmentation system (GBAS), on the emissions of greenhouse gases and noise. 
The analysis of the legal acts and the influence of different arrival and departure 
techniques on greenhouse gases and aviation noise. Selection of the procedure 
that limits the emission of greenhouse gases and noise depends on the location  
of an aerodrome and its elements as well as the influence of the particular 
procedure on the safety of performed operations. 
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ANALIZA AERODYNAMICZNA NASADY KOMINOWEJ WSPOMAGAJĄCEJ 
USUWANIE SPALIN W ENERGETYCE KONWENCJONALNEJ 

 
 
1. Wprowadzenie 
W celu efektywniejszego usuwania spalin z pomieszczeń, niezależnie od 

kierunku wiatru, wykorzystuje się elementy montowane na wylotach kanałów 
wentylacji wywiewnej, zwane nasadami kominowymi.1 W celu zapewnienia 
prawidłowego wspomagania procesu wymiany powietrza, muszą zostać spełnione 
warunki:  

- usytuowanie w takim miejscu, by możliwe było oddziaływanie na nią wiatru 
z każdej strony, 

- utrzymywanie jej w należytej efektywności, postępując zgodnie z instrukcją 
montażu podaną przez producenta oraz prowadząc regularne przeglądy, 
polegające na wyczyszczeniu oraz ocenie ich stanu technicznego. Przy 
systemach wentylacyjnych, powinno się przeprowadzać je przynajmniej raz 
do roku, 

- zapewnienie poprawnej wentylacji nawiewnej w budynku.2 
Głównym celem montażu nasady kominowej jest zabezpieczenie układu 

przed zaistnieniem negatywnych skutków, wynikających z siły wiatru i jego 
kierunku.3 Gdy dojdzie do sytuacji, w której siła wiatru jest zbyt duża lub kąt 
napływu wiatru na nasadę jest nieodpowiedni, w przewodzie spalinowym może 
wystąpić negatywne, a w niektórych sytuacjach nawet groźne dla życia ludzi 
mieszkających w domu czy mieszkaniu, zjawisko, zwane ciągiem wstecznym 
(nadciśnienie powodujące zasysanie powietrza zewnętrznego do środka 
pomieszczenia. 

Do dodatkowych zadań nasad zalicza się także: 
- ochronę przed deszczem, 
- ochronę przed zawiewaniem wiatru, 
- ochronę przed zagnieżdżaniem się ptaków.4 
W celu wspomagania wentylacji grawitacyjnej, szczególnie kiedy panują 

negatywne warunki zewnętrzne, jak już wcześniej było wspomniane, stosuje się 
nasady kominowe, które zakańczają przewody wentylacyjne wyprowadzone nad 
połać dachu. Różnią się od siebie w wielu sprawach, takich jak kształt, materiał  
z którego są wykonane, czy chociażby współczynnikiem oporu.5 

 

                                                           
1 J. Albers, Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. 

Warszawa 2007 
2 Katalogi firmy Uniwersal, Nasady kominowe, 2013 
3 J. Budzynowski, Nasady kominowe, „Polski Instalator” 2002, nr 6, s. 32-34 
4 Katalogi firmy Uniwersal..., op. cit. 
5 Z. Szczerba, Badanie skuteczności nasad kominowych typu Turbowent, „Pneumatyka” 2006, nr 4,  

s. 37-39 
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1.1. Podział i przykłady nasad kominowych 
W tym rozdziale, spośród wielu z nasad dostępnych na rynku, wybrane do 

porównania zostały poniższe nasady kominowe: 
a) przedstawiona na zdjęciu poniżej (rysunek 1) nasada typu „H” posiada dwa 

ramiona, które są otwarte na przepływ czynnika od góry oraz od dołu. 
Zaopatrzona jest również w klapę sprawiającą, iż czynności czyszczenia jej 
nie są utrudnione, dzięki temu posiada dobrą opinię w kręgach służb 
kominiarskich.6 
 

Rysunek nr 1: Wykres wydajności nasady typu „H” 𝜙150 mm, w uwarunkowaniu  

od prędkości i kierunku wiejącego czynnika, nieuwzględniający wysokości komina7 
 

 
 

b) nasada typu „Cagi” posiada pięć podstawowych wartości wymiarowych, 
które pomagają w dobraniu odpowiedniej wersji. Zostały one 
przedstawione oraz opisane na rysunku 2. 
 

Rysunek nr 2: Wykres wydajności nasady typu „Cagi” w uwarunkowaniu od prędkości, 

nieuwzględniający wysokości komina8 
 

 

                                                           
6 S. Opaliński, S. Rabczak, Wentylacja grawitacyjna, Rzeszów 2003 
7 Katalogi firmy Uniwersal..., op. cit. 
8 Ibidem 
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c) nasada typu  DRAGON 
W przeciwieństwie do nasad wymienionych wcześniej, ta należy do rodzaju 

samonastawnych, czyli takich, które dynamicznie wykorzystują siłę wiatru w celu 
wspomożenia ciągu kominowego. 

Na rysunku 2 zobrazowano wydajność w funkcji prędkości wiatru. Zestawione 
są na niej charakterystyki poszczególnych wersji średnic tej nasady. Widać również 
zależność, iż im większa średnica tym wyższa jej wydajność, lecz dla wszystkich 
wydajność wzrasta wraz z szybszym przepływem czynnika. Niebywałą zaletą tych 
nasad jest to, iż, niezależnie od siły i kierunku wiatru, ich wylot zwany kołpakiem 
przyjmuje pozycję po zawietrznej stronie wiejącego wiatru.9 Powoduje to 
niezmienne wartości wytwarzanego ciągu kominowego przy zmiennym kierunku 
wiatru, lecz przy tej samej wartości jego prędkości. Dzieje się to dzięki specjalnemu 
sposobowi łożyskowania wylotu kołpaka. 

 

Rysunek nr 3: Wykres wydajności „Rotowent DRAGON” w uwarunkowaniu od 

prędkości, nieuwzględniający wysokości komina10 
 

 
 

Oferowane średnice danej nasady są następujące: sto pięćdziesiąt, dwieście, 
dwieście pięćdziesiąt oraz trzysta milimetrów. Charakteryzują się współczynnikiem 
oporu na poziomie od 1.36 do 1.55. Produkuje się je z blachy chromoniklowej. 
Nasada jest dostępna w różnych wersjach, w zależności od rodzaju podstawy:  
z podstawą kwadratową stałą, z podstawą kwadratową otwieraną, z podstawą 
rozbieralną, posiadająca podstawę z kołnierzem, posiadająca podstawę  
z kołnierzem, który służy do zamknięcia ocieplenia, posiadająca podstawę 
z kołnierzem który służy do zamknięcia ocieplenia, otwieraną,  
z podstawą wciskaną, z podstawą wciskaną otwieraną, z podstawą rurową 
nieotwieraną,  z podstawą rurową otwieraną, z podstawą redukcyjną – z podstawą 
redukcyjną otwieraną.11 

 
 

                                                           
9 J. Gumuła, Charakterystyki aerodynamiczne kominowych wywietrzników obrotowych, „Ciepłownictwo, 

Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2009, nr 6, s. 43-46 
10 Katalogi firmy Uniwersal..., op. cit. 
11 Ibidem 
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d) nasada pierścieniowa (rysunek 4) posiadająca cztery podstawowe wartości 
wymiarowe, które pomagają w dobraniu odpowiedniej wersji. 

 

Rysunek nr 4: Wykres wydajności „nasady pierścieniowej” w uwarunkowaniu od 

prędkości, nieuwzględniający wysokości komina12 
 

 
 

Nasada pierścieniowa należy do rodzaju statycznych i służy do wspomagania, 
ale także do regulacji, ciągu kominowego. Zbudowana jest z poszczególnych 
pierścieni, co jest zobrazowane na rys.4. Regulacja jest realizowana na drodze 
podnoszenia lub obniżenia położenia przesłony talerzowej, która znajduje się  
w nasadzie kominowej. Wykonana jest tylko i wyłącznie z blachy chromoniklowej. 
Dzięki temu można ją zastosować nie tylko na systemy wentylacji, ale także przy 
wspomaganiu odprowadzania spalin z kotłów zasilanych gazem, olejem opałowym 
czy drewnem. Dzięki materiałom, które zastosowano do produkcji nasady, 
osiągnięto maksymalną temperaturę pracy na poziomie czterystu stopni Celsjusza. 
Współczynnik oporu przepływu jest zależny od wysokości, na której znajduje się 
przysłona talerzowa i wacha się od 1,04 do 1,33. Dostępne średnice tej nasady 
zaczynają się od stu pięćdziesięciu milimetrów z krokiem co pięćdziesiąt 
milimetrów do średnicy trzystu, potem krok zwiększa się do stu do średnicy aż do 
ośmiuset milimetrów. Nasada jest dostępna w dwóch wersjach montażowych, 
mianowicie z podstawą rurową oraz z podstawą z kołnierzem.13 Tego typu nasada 
zostanie szczegółowo przeanalizowana. 

Podziału nasad dokonać można pod względem różnych parametrów je 
charakteryzujących, m.in. pod względem możliwości zastosowania w danych 
instalacjach (tabela 1). 

 
 
 
 
 

                                                           
12 Ibidem 
13 Ibidem 
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Tabele nr 1: Podział nasad kominowych ze względu na możliwości zastosowań 
 

 Nasada 
typu „H” 

Nasada 
typu „Cagi” 

Nasada 
pierścieniowa 

Rotowent 
DRAGON 

Wentylacja x x x x 

Kotły gazowe 
oraz olejowe 

- 
x x x 

Kotły opalane 
drewnem 

- - 
x x 

Kotły opalane 
węglem 

- - - 
x 

Do kominka - - - x 

Kotły opalane 
ekogroszkiem 

- - - - 

 

1.2. Błędy montażowe  
Najczęściej spotykane błędy montażowe dotyczą m.in.: 
- niewłaściwego doboru nasady w stosunku do funkcji przewodu, na którym 

nasada kominowa została zamontowana, np. montaż nasady kominowej 
typu CAGI czy typu H, jako zakończenia przewodów odprowadzających 
spaliny z przewodów dymowych,  

- niewłaściwego doboru wersji materiałowej nasady, np. zastosowanie 
nasad wykonanych z blachy ocynkowanej, aluminium lub co gorsza  
z tworzyw sztucznych do kominów spalinowych czy dymowych, 

- niewłaściwy dobór parametrów geometrycznych nasady (za duża lub zbyt 
mała średnica nasady), 

- brak wystarczającej ekspozycji na wiatr, 
- montaż wspólnej nasady na przewody spalinowe i wentylacyjne, np. 

montaż wspólnego daszka nad wylotami instalacji odprowadzającej spaliny 
oraz powietrze wentylacyjne.14 

Podsumowując zebrany materiał dotyczący rodzajów wentylacji oraz opisu  
i podziału wybranych nasad, stwierdzić można, iż właściwy dobór nasady w celu 
wspomagania wentylacji spalinowej jest bardzo istotny. 

 
2. Stanowisko pomiarowe  
Badania zrealizowano w Laboratorium Aerodynamiki Środowiska Instytutu 

Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej z wykorzystaniem w otwartego 
tunelu aerodynamicznego, wyposażonego w urządzenia do pomiaru oddziaływania 
strumienia czynnika roboczego na badane modele oraz analizy dotyczące 
aerodynamicznej warstwy przyziemnej (rys.5). Są one rozszerzeniem 
wcześniejszych badań eksperymentalnych opisanych w innym artykule autorki.15 
Badania przeprowadzono metodami ciśnieniowymi, które polegały na pomiarze 
ciśnienia całkowitego oraz ciśnienia statycznego w modelowym przewodzie 
kominowym oraz w tunelu aerodynamicznym. Pomiar odbywał się zgodnie  

                                                           
14 Z. Szczerba, Badanie..., op. cit. 
15 R. Gnatowska, Charakterystyka aerodynamiczna wybranej nasady kominowej stosowanej na 

przewodach wentylacji grawitacyjnej, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 6/46, 2015,  
s. 231-234 
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w procedurami opisanymi w skrypcie Politechniki Częstochowskiej.16 Badania  
w niniejszej pracy przeprowadzono zgodnie z zapisami normy „Wentylacja 
budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – 
Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe” PN-EN 13141-5:2006.17 

 

Rysunek nr 5: Schemat stanowiska badawczego: 1 – tunel aerodynamiczny,  

2 – pomiar prędkość powietrza, 3 – nasada kominowa, 4 – czujnik ciśnienia w tunelu 
aerodynamicznym, 5 – przewód badawczy, 6 – przyrząd do pomiaru ciśnienia statycznego, 
7 – zamknięcie do badania wstępnego działania ssącego, 8 – ekrany wyrównujące 
przepływ, 9 – komora powietrzna, 10 – przepływomierz, 11 – prostownica przepływu,   
12 – wentylator z urządzeniem do regulacji wydajności, 13 – doprowadzenie powietrza 

 

 
 

                                                           
16 M. Huptas, Pomiar podstawowych wielkości w ustalonym przepływie jednowymiarowym metodami 

ciśnieniowymi. (w:) „Skrypt do laboratorium z mechaniki płynów” M. Wysocki (red.). Częstochowa 
2006 

17 PN-EN 13141-5. Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań – Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe 
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Nasada fabryczna zbudowana była z czterech żaluzji (schemat na rysunku  
5), jednak na potrzeby badań aerodynamicznych analizowane były także 
zmodyfikowane nasady składające się z: 

a) jednej żaluzji (1 żaluzja), 
b) dwóch żaluzji (2 żaluzje), 
c) trzech żaluzji (3 żaluzje), 
d) czterech żaluzji, tj. fabryczna. 
Dodatkowa integracja w budowę polegała na zwiększaniu odległości 

pomiędzy żaluzjami względem budowy nasady fabrycznej. Stąd badane 
konstrukcje nazwano: 

a) nasada fabryczna,  o dystansie między żaluzjami 0 mm,  
b) fabryczna+20, której dystans między żaluzjami wynosił 20 mm, 
c) fabryczna+30, której dystans między żaluzjami wynosił 30 mm. 
 

Rysunek nr 6: Schemat  budowy badanej nasady kominowej 
 

 
 
3. Omówienie wyników badań 
W celu analizy wpływu zmiany położenia kątowego nasady kominowej na 

wytwarzane przez nią podciśnienie zmierzono Δp, tj. różnicę ciśnienia statycznego 
w tunelu i przewodzie badawczym w funkcji kąta α. Zgodnie z wynikami zawartymi 
na rys. 6, zaobserwowano powtarzalny kształt krzywych, bez względu na 
konstrukcję badanej nasady. Dla położeń nasady 0°, 135°-225° i 360° widać 
wyraźne pogorszenie działania ssącego, co jest spowodowane częściowym 
przesłonięciem swobodnego przepływu czynnika w tym obszarze. Gdy czynnik 
napływał na nasadę w obszarze bez przeszkód (wsporników), jej praca ulegała 
znacznej poprawie. Dla położeń oszacowanych w wyniku badań wstępnych, jako 
najbardziej niekorzystne, tj. kąt α=0°, przeprowadzono analizę polegającą na 
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ocenie wpływu prędkości powietrza w przewodzie badawczym na wytwarzane 
przez niego ciśnienie. 

 

Rysunek nr 7: Wykres przedstawiający wyniki badania wstępnego tj. zależności 

spadku ciśnienia Δp w funkcji kąta 𝛼 
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Wyniki przedstawiono na rysunku 7 w postaci wykresów prezentujących 
zależność różnicy ciśnień dynamicznych (Δpd) w funkcji prędkości powietrza  
w przewodzie (Up). Na wykresach zaobserwować można wzrost różnicy ciśnień 
wraz ze wzrostem prędkości przepływu czynnika w przewodzie badawczym. Wraz 
ze wzrostem prędkości czynnika, różnica wytwarzanych ciśnień wzrastała. 
Wszystkie badane konfiguracje wypadają bardzo podobnie, bez względu na liczbę 
żaluzji oraz odstępy między nimi. Zaobserwowano nieznaczne różnice  
w wytwarzanych przez nasadę różnicach ciśnień.  

 

Rysunek nr 8: Wykres przedstawiający spadek ciśnienia Δpd w funkcji prędkości 

przepływu czynnika w przewodzie 
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Wyniki analizy wpływu kąta napływu wiatru na nasadę kominową na 

współczynnik podciśnienia C𝞫 zostały zestawione poniżej (rysunek 9). Schemat 
prezentujący kierunki napływu β zaprezentowano na rysunku 8. Współczynnik 

podciśnienia zależny od kąta napływu czynnika C𝞫 definiowany jest:18 
 

C𝞫= Δpc / pd [-]        (1) 
gdzie: 
pd – ciśnienie dynamiczne czynnika w tunelu aerodynamicznym [Pa], 
Δpc – różnica ciśnień, całkowitego w przewodzie badawczym i statycznego w tunelu 

aerodynamicznym [Pa]. 
 

Na wykresach zaobserwować można powtarzające się zależności, tj. dla 

kątów w położeniu nazwanym „wznoszącym” współczynnik podciśnienia C𝞫 
przyjmuje tendencje do uzyskiwania mniejszych wartości, co w  tym przypadku 
wpływa na ich korzyść. Przy opadającym napływie wiatru, tj. dla dodatnich wartości 

kąta β, wartości C𝞫 są wyższe. Zauważyć również można, iż im większa prędkość 
przepływu powietrza w przewodzie oraz liczba żaluzji w nasadzie, tym większe 
podciśnienie ona generuje. Analizując wyniki badań zestawione poniżej, tj. wpływ 
zmniejszania liczby żaluzji oraz poszerzania odstępu między nimi na uzyskane 
charakterystyki stwierdzić można, że wraz ze zmniejszaniem ilości żaluzji 
generowane podciśnienie malało. Tę tendencję zauważyć można w wynikach 
wszystkich badań, nie zależnie od średnicy. Zwiększanie ilości żaluzji oraz 
późniejsze ich rozszerzanie powodowało powstawanie coraz mniejszego 
podciśnienia. Podobne wnioski wyciągnąć można, jeżeli chodzi o wyniki 
współczynnika. Wzrost prędkości przepływu powietrza w kanale skutkowało 
wytworzeniem korzystniejszych warunków ciśnieniowych. 

 

Rysunek nr 9: Schemat fragmentu instalacji zastosowana przy badaniu współczynnika 

podciśnienia Cβ: 1. Tunel aerodynamiczny, 2. Prędkość wiatru, 4. Przewód badawczy,  
5. Oś przewodu badawczego. Kierunki padania czynnika: (a) opadający, (b) poziomy,  
(c) wznoszący 

 

 
 
 
 
 

                                                           
18 PN-EN 13141-5. Wentylacja budynków..., op. cit. 
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Rysunek nr 10: Wykres przedstawiający zmienność współczynnika podciśnienia  

Cβ w funkcji kąta β 
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5. Podsumowanie i wnioski 
Przeprowadzone badania potwierdziły, iż jej poprawne działanie zależy 

przede wszystkim od kąta napływu czynnika oraz od jego prędkości przepływu  
w kanale badawczym. Uzyskane w badaniu dane potwierdzają, że warunki pracy 
nasady pogarszają się w wyniku oddziaływania na nią silnego wiatru lub kiedy 
kierunek jego działania jest niekorzystny. Nasada, która dostępna jest na rynku 
okazała się być najlepsza, co może świadczyć o  poprawności przeprowadzonych 
w  niniejszej pracy badaniach eksperymentalnych. 

Na podstawie wykonanych badań, w ramach których analizowano pracę 

nasady kominowej o średnicy 𝜙110mm, można sformułować następujące wnioski:  
- podciśnienie wytwarzane w wyniku zastosowania nasady kominowej  

w znacznym stopniu zależne jest od kąta padania na nią przepływającego 
powietrza, 

- na poprawną pracę nasady kominowej wpływ ma jej otoczenie, w tym 
szczególnie miejsce usytuowania na dachu oraz jej konstrukcja, 
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- wraz ze wzrostem prędkości przepływu czynnika w kanale badawczym 
rośnie podciśnienie wytwarzane przez nasadę kominową, 

- ważnym czynnikiem wpływającym na pracę nasady kominowej jest kąt 
padania na nią wiatru. Najbardziej korzystnym kątem oddziaływania 
przepływającego powietrza są kierunki wznoszące oraz poziome. 

- wraz ze wzrostem liczby żaluzji rosną zdolności nasady do wytwarzania 
podciśnienia, lecz dla nasad ze zwiększonymi odstępami między żaluzjami 
właściwości te malały. 

 
Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań aerodynamicznych 

nasady kominowej wspomagającej usuwanie spalin w energetyce 
konwencjonalnej. W celu efektywniejszego usuwania spalin, niezależnie od 
kierunku wiatru, wykorzystywane są elementy montowane na wylotach kanałów 
wentylacji wywiewnej, zwane nasadami kominowymi. Badania wykonano według 
normy PN-EN 13141-5 – „Wentylacja budynków. Badanie właściwości 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań”. Badania obejmowały między innymi 
określenie wpływu kierunku wiatru na działanie ssące nasady. Wyniki zawarte  
w poniższym artykule pozwalają na ocenę efektywności pracy badanej nasady 
kominowej. 

 
Summary 
The article includes an experimental studies of the analyze the aerodynamic 

characteristics of the selected and available chimney cowl used in the process of 
natural ventilation. Furthermore, the article also demonstrated some general 
qualities of chimney cowls, which basic function is support the stack effect 
(preventing inversed air flow) and protect from inflow of fresh air from the outside. 
The article’s measurement was regulated by the standard PN-EN 13141-5 
„Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for 
residential ventilation – Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices”. The 
obtained results of the research support proper choice of a chimney cowl.  
In addition, they can be also applied in estimation of effectiveness of agent’s 
extraction by the mentioned cowl. 
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METODY PRZEWIDYWANIA WPŁYWU ZUŻYCIA NA SKUTEK STARZENIA 
WYROBÓW W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
 
1. Wprowadzenie 
Proces starzenia polimerów pociąga za sobą zmianę struktury tych 

materiałów. Właściwości wytworów z materiałów polimerowych zależą od 
parametrów przetwórstwa i czynników strukturalnych polimeru. Celem badań było 
określenie wpływu starzenia promieniowaniem UV na wybrane właściwości 
semikrystalicznego polipropylenu (PP) oraz amorficznego akrylonitryl-butadien-
styrenu (ABS). Pojęcie degradacja, bądź starzenie, używane jest do określenia 
zmian właściwości fizycznych polimerów spowodowanych reakcjami chemicznymi, 
termicznymi, biologicznymi, mechanicznymi lub fotochemicznymi, w wyniku których 
zachodzi rozerwanie łańcucha makromolekuły. Degradacja oznacza procesy 
wywołane czynnikami środowiska tj.: promieniowaniem UV, działaniem kwasów, 
rozpuszczalników, zasad, itp. Stosowanie tworzyw polimerowych w środowisku 
naturalnym wymaga dobrania odpowiedniego typu w zależności od środowiska 
użytkowania, temperatury, czasu, naprężeń. Techniczna i ekonomiczna 
przydatność materiałów polimerowych zależy od tego, czy będą one spełniały 
wymagania sztywności i wytrzymałości tak, aby ich trwałość w warunkach 
użytkowania była dostateczna. Tradycyjne, mechaniczne charakterystyki, 
otrzymywane jako wynik badań przy obciążeniu statycznym, przy rozciąganiu, 
ściskaniu i skręcaniu są niewystarczające do przewidywania zachowania się 
materiałów polimerowychw ekstremalnych w warunkach użytkowania, jak również 
w długim okresie czasu. Problemem jest więc wybór metod badania pozwalających 
przewidywać zmianę właściwości lepkosprężystych w funkcji czasu na podstawie 
danych doświadczalnych.1 Sposób obciążenia przewidziany dla pomiarów 
eksperymentalnych, zmieniających się sinusoidalnie, jest często bardzo zbliżony 
do schematów obciążeń występujących w praktycznych zastosowaniach 
materiałów polimerowych. Termiczna analiza dynamicznych właściwości 
mechanicznych (DMTA) jest jednym ze sposobów oceny przemian zachodzących 
w materiałach polimerowych w szerokim zakresie temperatury i częstotliwości 
zmian obciążeń. W wyniku tej analizy otrzymuje się przebieg zmian modułów 
dynamicznych Younga i tangensa strat mechanicznych. Znajomość przebiegu tych 
zmian pozwala na ustalenie związku między molekularnymi parametrami  
 

                                                           
1 R.E. Wetton, R. De Blok, P.J. Corish, DMA studies of polymer blends and the interaction between the 

components of these blends, “Intern. Polym. Sci. Technol.” vol. 18, 1991, s. 163-166; J.D. Ferry, 
Lepkosprężystość polimerów. Warszawa 1965; A. Gnatowski, J. Koszkul, Investigation on PA/PP 
Mixture Properties by Means of DMTA Method, “J. Mater. Process. Tech.” 2006, vol. 175, s. 212-217; 
J. Zawadzki, Problemy wytężenia i znużenia polimerów jako tworzyw konstrukcyjnych. Warszawa 
1978 
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i właściwościami mechanicznymi materiałów polimerowych.2 W pracy 
przedstawiono wyniki badań właściwości dynamicznych, termicznych oraz struktury 
badanych materiałów przed i po procesie starzenia promieniowaniem UV.   

 
2. Materiały, aparatura i metodyka badań 
Do badań użyto następujących materiałów: 
- polipropylenu o nazwie firmowej Basell Moplen HP 501 H produkcji 

Lyondell and Basell, 
- akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS) o nazwie handlowej Terluran GP-22 

Natural produkcji Basf Plastics. 
Próbki do badań wtryskiwano z użyciem wtryskarki Krauss Maffei KM65 – 

160C1 ze ślimakiem o średnicy 30 mm, stosunku L/D = 23, trzystrefowym o stałym 
skoku na całej długości oraz siłą zamykania formy 650 kN. Parametry procesu 
wtryskiwania polipropylenu, przy których uzyskano optymalne wartości badanych 
właściwości były następujące: maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia  
w układzie uplastyczniającym 70 MPa, ciśnienie docisku 35 MPa, czas docisku  
20 s, czas chłodzenia 15 s, temperatura wtryskiwania 230°C, temperatura  
formy 45°C. Próbki z akrylonitryl-butadien-styrenu wytworzono przy następujących 
parametrach: maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia w układzie 
uplastyczniającym 100 MPa, ciśnienie docisku 50 MPa, czas docisku 10 s, czas 
chłodzenia 16 s, temperatura wtryskiwania 230ºC, temperatura formy  60˚C. 

Właściwości termomechaniczne akrylonitryl-butadien-styrenu i polipropylenu 
badano z wykorzystaniem urządzenia DMA 242 firmy Netzsch z uchwytem do 
trójpunktowego zginania swobodnego próbki w postaci belki o wymiarach 50x10x4 
mm. Na próbkę umieszczoną w uchwycie poprzez trzpień wprowadzono 
oddziaływania sinusoidalnie zmiennej siły. Zastosowano częstotliwości 1Hz i 10Hz 
o stałej amplitudzie. Badania przeprowadzono przy jednoczesnym ogrzewaniu 
próbki z szybkością 2°C/min od temperatury -50°C do 150°C w przypadku 
polipropylenu i do 170°C dla ABS. Obliczono wartość modułu zachowawczego  
E’ i modułu stratności E” oraz współczynnika stratności mechanicznej. Wyniki 
przedstawiono w postaci wykresu przebiegu zmian modułu zachowawczego  
E' oraz kąta stratności tgδ w funkcji temperatury. Badania metodą DSC akrylonitryl-
butadien-styrenu i polipropylenu wykonano z użyciem mikrokalorymetru 
skaningowego typu PC 200 firmy Netzsch. Krzywe DSC rejestrowano podczas 
ogrzewania próbek z szybkością 10 ºC/min w zakresie temperatury od 40 do 
200°C. Do wyznaczenia stopnia krystaliczności i temperatury zeszklenia 
wykorzystano oprogramowanie urządzenia PC 200 Netzsch. Program ten 
umożliwia badanie przebiegu krzywych termograwimetrycznych w zadanym 
przedziale temperatury. Jako wzorzec stosowano ind, masa próbek zawierała się 
w granicach od 8 do 12 mg. Próbki odważano wagą firmy SARTORIUS  
 
 

                                                           
2 A. Fazal, M. Arif, Numerical prediction of plastic deformation and residual stresses induced by laser 

shock processing, “J. Mater. Process. Tech.” vol. 136, 2003, s. 120-138; S.B. Singh, S. Ray, Newly 
proposed yield criterion for residual stress and steady state creep in an anisotropic composite rotating 
disc, “J. Mater. Process. Tech.” vol. 143-144, 2003, s. 623-628; M.C. Senake Perera, U.S. Ishiaku, 
Z.A.I. Mohd, Characterisation of PVC/NBR and PVC/ENR50 binary blends and PVC/ENR50/NBR 
ternary blends by DMA and solid state NMR, “Eur. Polym. J.” vol. 37, 2001 s. 167-178 
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o dokładności 0,01 mg, z wewnętrzną kalibracją i zamkniętą komorą pomiarową. 
Badania strukturalne przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopu optycznego 
firmy Nikon Eclipse E 200. Do badań stosowano próbki o grubości 10-18 μm, które 
wycinano mikrotomem produkcji Thermo Electron Corporation z rdzenia próbek 
stosowanych do badań DSC. 

Proces starzenia przeprowadzono w komorze do badań promieniami UV  
z użyciem rtęciowej wysokoprężnej lampy wyładowczej. Czas procesu starzenia  
w komorze wynosił 9,26 dni, co przy zastosowaniu lampy wyładowczej o określonej 
mocy, odpowiadało 4 latom promieniowania słonecznego. Do obliczeń czasu 
starzenia przyjęto wartość 1000 kWh/m2,  jako moc całkowitego promieniowania 
słonecznego w ciągu roku.3 

 
3. Wyniki badań i ich omówienie  
W badaniach właściwości termomechanicznych metodą DMTA stwierdzono, 

że przebiegi wykresów modułu zachowawczego polipropylenu przed i po procesie 
starzenia promieniowaniem UV są do siebie zbliżone, ale ich wartości maksymalne 
różnią się miedzy sobą. Analizując wyniki badań ABS stwierdzono najniższe 
wartości modułu zachowawczego dla ABS starzonego promieniowaniem UV.  
Na rysunku 1a-d przedstawiono krzywe termomechaniczne polipropylenu oraz 
akrylonitryl-butadien-styrenu przed oraz po procesie starzenia promieniowaniem 
UV zarejestrowane podczas badań metodą DMTA. W przypadku próbek 
starzonych promieniowaniem UV uzyskano niższe wartości modułu 
zachowawczego i tangensa kąta stratności mechanicznej. Najwyższe wartości 
modułu zachowawczego odnotowano dla polipropylenu.  W temperaturze -46°C 
wartość modułu zachowawczego E' polipropylenu wynosiła 3607 MPa przy 
częstotliwości 10 Hz. Wartość współczynnika stratności tanδ przy częstotliwości  
10 Hz dla polipropylenu w temperaturze zeszklenia 14,2°C wynosiła 0,09. 
Starzenie promieniami UV spowodowało spadek wartości modułu zachowawczego 
oraz wartości współczynnika stratności. Dla polipropylenu po starzeniu 
zarejestrowano maksymalną wartość modułu zachowawczego E' 3221 MPa  
w temperaturze -42°C oraz współczynnika stratności tanδ 0,075 w temperaturze 
zeszklenia 13,1°C i dla częstotliwości 10 Hz. Dla ABS po starzeniu  
UV maksymalna wartość modułu zachowawczego E' wynosi 2398 MPa dla 
częstotliwości 10 Hz, natomiast współczynnika stratności tanδ 0,28 dla 
częstotliwości 1 Hz. Wyższe wartości modułu zachowawczego w funkcji 
temperatury zarejestrowano dla ABS przed procesem starzenia. Najwyższą 
wartość w przebiegu krzywej modułu zachowawczego wynoszącą 2475 MPa 
zarejestrowano przy częstotliwości 10 Hz a wartość współczynnika stratności 
mechanicznej tanδ wynoszącą 0,45 przy częstotliwości 1 Hz. 

 
 
 
 
 

                                                           
3 M. El-Nouby, M. El Shazly, Attenuation of UV-B radiation in the atmosphere: Clouds effect, at Qena 

(Egypt), “Atmospheric Environment” vol. 41, 2007, s. 4856-4864; I. Medhaug, J. Olseth, J. Reuder; 
UV radiation and skin cancer in Norway, “Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology” vol. 
96, 2009, s. 232-241, 167-178 
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Rysunek nr 1a-d: Zależność modułu zachowawczego i współczynnika stratności 

mechanicznej od temperatury: a) PP, b) PP po starzeniu promieniami UV, c) ABS, d) ABS 
po starzeniu promieniowaniem UV 

 

 
 

Termogramy DSC polipropylenu i akrylonitryl-butadien-styrenu przedstawiono 
na rysunku 2a-b. W wyniku poddawania semikrystalicznego polipropylenu 
procesowi starzenia wartość stopnia krystaliczności malała. W przypadku 
polipropylenu wyliczona na podstawie termogramów wartość stopnia 
krystalicznego wynosiła 41,3%, a dla polipropylenu po starzeniu promieniowaniem 
UV 37,1%. Na skutek  procesu starzenia zarówno maksymalna temperatura 
topnienia, jak i zakres temperatury topnienia uległy zmianom. Analizując 
prezentowane termogramy amorficznego akrylonitryl-butadien-styrenu można 
zauważyć, że kształt krzywych jest podobny, a różnica dotyczy głównie zmian 
wartości temperatury zeszklenia w zależności od procesu starzenia. W przypadku 
ABS w wyniku poddawania próbek starzeniu wartość energii pochłoniętej  
przez polimer wzrastała. Uzyskano niższą wartość temperatury zeszklenia.  
Dla SAN (styren/akrylonitryl) w ABS wartość temperatury zeszklenia wynosiła 
110,4 ºC, a dla materiału polimerowego po starzeniu promieniowaniem  
UV 107,3 ºC. 
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Rysunek nr 2: Termogramy DSC: a) PP, b) ABS: 1 – przed starzeniem, 2 – po 

starzeniu promieniowaniem UV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W badaniach mikrostruktury semikrystalicznego polipropylenu na mikroskopie 
optycznym po starzeniu promieniowaniem UV stwierdzono rozdrobnienie struktury 
krystalicznej (rys. 3).W przypadku polipropylenu występują sferolity o dobrze 
widocznych kształtach i dużych wymiarach. Na skutek działania promieni UV 
struktura polipropylenu uległa zmianom, zauważono zmniejszenie elementów 
strukturalnych. 

 
4. Podsumowanie 
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę zmian właściwości 

termomechanicznych po procesie starzenia promieniowaniem UV szeroko 
stosowanych materiałów polimerowych o strukturze semikrystalicznej i amorficznej. 
W tym celu przeprowadzono proces przyspieszonego starzenia badanych 
materiałów. Analiza wyników badań metodami DMTA  i DSC wskazuje na zmiany 
mikrostruktury i właściwości materiału polimerowego. Rozważania wykazały,  
że promieniowanie UV powoduje obniżenie wartości modułu zachowawczego 
w funkcji zmiany temperatury oraz częstotliwości drgań. Charakter zmian tangensa 
strat mechanicznych jest zależny od rodzaju materiału polimerowego.  
Na podstawie badań metodą DSC stwierdzono dla próbek po starzeniu UV 
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zmniejszenie ilości fazy krystalicznej semikrystalicznego polipropylenu, przy czym 
zakres temperatury topnienia nie uległ większym zmianom. W przypadku 
amorficznego ABS zarejestrowano po procesie starzenia niższą wartość 
temperatury zeszklenia. 

 

Rysunek nr 3: Struktura obserwowana pod mikroskopem optycznym przy 

powiększeniu 350x: a) PP, b) PP po starzeniu promieniowaniem UV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki badań zmian właściwości termomechanicznych 

po procesie starzenia promieniowaniem UV wybranych materiałów polimerowych. 
Celem badań było określenie wpływu środowiska naturalnego na zmianę 
właściwości materiałów. Jako materiał do badań wybrano polimery różniące się 
strukturą i właściwościami. Badania przeprowadzono dla akrylonitryl-butadien-
styrenu oraz polipropylenu na próbkach wytworzonych metodą wtryskiwania za 
pomocą wtryskarki Krauss-Maffei (KM65 – 160C1) przy optymalnych parametrach 
przetwórczych. Na części materiału badawczego przeprowadzono proces 
starzenia promieniami UV. Określono zarówno właściwości dynamiczne, termiczne 
oraz dokonano analizy struktury badanych materiałów. Metodą DMTA 
zarejestrowano wartości modułu zachowawczego i tangensa strat mechanicznych. 
Badania właściwości termicznych przeprowadzono metodą DSC. Właściwości 
dynamiczne badano z wykorzystaniem urządzenia DMA 242 firmy Netzsch. 
Badania właściwości termicznych wykonano metodą różnicowej kalorymetrii 
skaningowej, wykorzystując urządzenie DSC 200 Phox firmy Netzsch.  
W przeprowadzonych badaniach właściwości dynamicznych metodą DMTA 
zarejestrowano niższe wartości modułu zachowawczego badanych materiałów po 
procesie starzenia promieniami UV. Wyznaczono charakter zmian właściwości 
termicznych badanych materiałów po procesie starzenia, który wskazuje na istotny 
wpływ promieniowania UV. 
 

Summary 
The article includes results of investigations of dynamical and thermal 

properties of ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) and PP (polypropylene). 
Samples for investigations were prepared by means of injection with Krauss-Maffei 
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injection machine (KM65 – 160C1 type). Part of the material was processed by 
ultraviolet radiation ageing. Determination of the influence of the ageing process on 
dynamical properties of ABS and PP is the aim of this work. DMTA method was 
used to determine the influence of a temperature and frequency on dynamical 
properties of ABS and PP. The dynamic properties of all the samples were 
analyzed using a DMA 242 by Netzsh. Investigations of the glass transition 
temperature of ABS and crystallization degree of PP by means of DSC method as 
well as investigations of the structure using optical microscope have been 
conducted The thermal properties were analyzed using a DSC 200 PC Phox by 
Netzsch. The lower value of the storage modulus for ABS was obtained for the 
sample after ultraviolet radiation ageing. The similar dependence was obtained for 
samples of PP. With the increase of the temperature, the storage modulus 
decreases. The DSC investigations prove the decrease in the crystallization 
degree of semicrystalline PP and decrease in the glass transition temperature  
of  styrene/acrylonitrile in amorphous ABS for the samples after ultraviolet radiation 
ageing. 
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ODDZIAŁYWANIE POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO  
NA ORGANIZMY ŻYWE 

 
 
1. Wprowadzenie 
Pole elektryczne i magnetyczne na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat 

wywołuje jednoznacznie negatywnie reakcje wśród szeroko rozumianej opinii 
publicznej. Istnieje niezliczona liczba artykułów świadczących o negatywnych 
skutkach oddziaływania pola na organizmy żywe. Warto jednak odnotować, że do 
lat 70. ubiegłego wieku pole elektryczne i magnetyczne nie budziły żadnych 
negatywnych skojarzeń. 

Pierwsze poważne badania, dotyczące możliwości negatywnego 
oddziaływania pola na organizmy żywe, zostały wymuszone intensywnym 
rozwojem prac pod napięciem, który miał miejsce na początku lat 60 XX wieku. 
Jednakże przełom w postrzeganiu pola, zwłaszcza magnetycznego, jako czynnika 
negatywnie oddziaływującego na organizmy żywe, miał miejsce w roku 1979, wraz 
z opublikowaniem wyników badań N. Weitheimer’a i E. Leeper’a, w których opisują 
oni większą od przeciętnej zachorowalność na białaczkę wśród dzieci, wywołaną 
prawdopodobnie bliskim sąsiedztwem linii wysokiego napięcia względem miejsca 
ich zamieszkania. Od tego czasu notuje się intensywny rozwój badań, na różnych 
poziomach, nad wpływem pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy 
żywe. 

Należy dodać, że badania nad wpływem pola na organizmy żywe są 
zagadnieniem dość trudnym, ponieważ granice indywidualnego odczuwania pola 
przez ludzi zaczynają się dopiero od 100 kV/m i 10 kA/m, a obecność zwierząt 
dopiero w polu o natężeniu 500 kV/m może być przyczyną śmierci spowodowanej 
jednak nie bezpośrednim oddziaływaniem pola, lecz porażeniem prądem.1 

 
2. Skutki oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego 

2.1. Wiadomości podstawowe 
Skutki oddziaływania zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego 

podzielić można na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie na termiczne  
i nietermiczne. Te ostatnie podzielić można na natychmiastowe, w postaci 
wyindukowanego prądu w ciele człowieka i dostrzegalne po dłuższym okresie, 
będące wynikiem uszkodzonych struktur biologicznych.2 

                                                           
1 A.S. Farag, Impact of electromagnetic fields management on the design of 500 kV transmission lines, 

IX International Symposium on High Voltage Engineering. Graz, Austria 1995; A.H. Hamza, Mahmoud 
A. Shaher, M. Ghania Samy, Evaluation of human exposure to magnetic fields under live line 
maintenance conditions, XIII International Symposium on High Voltage Engineering. Delft, Holandia 
2003; S. Szmigielski, E. Sobiszewska, Współczesne poglądy na ryzyko nowotworowe pól 
magnetycznych 50 Hz w świetle wyników międzynarodowych programów naukowych, Konferencja 
Pola Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka. Poznań 2003 

2 H. Mościcka-Grzesiak, Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce. Poznań 1996 
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1.2. Efekt termiczny 
Najlepiej poznanym, z medycznego punktu widzenia, efektem oddziaływania 

zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego jest efekt termiczny, istotą którego 
jest wzrost temperatury ciała do poziomu mogącego wywołać nieodwracalną 
koagulację białka. Najbardziej narażone na ten efekt są partie ciała znajdujące się 
najbliżej źródła pola, jak skóra, czy kończyny oraz te partie ciała, które 
charakteryzują się słabą cyrkulacją krwi, jak soczewka oka, czy woreczek żółciowy. 
Dowodem na to mogą być doniesienia mówiące o przypadkach zaćmy i zmętnienia 
oka wśród operatorów radarów. 

Efekt termiczny jest skutkiem obecności pola o stosunkowo wysokiej 
częstotliwości, przedział której zaczyna się od wartości 0,3 GHz. Miarą określającą 
intensywność tego pola jest gęstość mocy, jednostką której jest W/m2. Nie 
stwierdzono występowania efektu termicznego wywołanego obecnością pola  
o niższej częstotliwości. Na tej podstawie można stwierdzić, że linia wysokiego 
napięcia, o częstotliwości zaledwie 50/60 Hz, nie powinna być postrzegana jako 
źródło tego typu zagrożenia. 

Na podstawie wielu badań stwierdzono, że efekt termiczny występuje  
w obecności pola o gęstości powyżej 100 W/m2. Natomiast poniżej wartości  
10 W/m2 pojawienie się tego efektu jest mało prawdopodobne. W wielu krajach 
efekt termiczny stanowi główne kryterium doboru wartości dopuszczalnej gęstości 
mocy. Przykładem tego mogą być Stany Zjednoczone, gdzie wartość 
dopuszczalna równa jest właśnie 100 W/m2. Największe kontrowersje w zakresie 
pola o stosunkowo wysokiej częstotliwości budzą dziś telefony komórkowe.  
Nie stwierdzono wyraźnego ich wpływu na pojawienie się efektu termicznego. 
Na podstawie licznych badań dowiedziono, że telefony komórkowe są źródłem 
pola o gęstości mocy rzędu kilku W/m2, w przypadku starszych modeli, oraz 
poniżej 1 W/m2 w przypadku modeli telefonów używanych obecnie.3 

 
1.3. Efekt w postaci wyindukowanego prądu 

Kolejnym wyznacznikiem bezpiecznego poziomu zmiennego pola 
elektrycznego i magnetycznego jest gęstość prądu w ciele człowieka, 
wyidukowanego na skutek obecności pola. Zdaniem wielu autorów oraz 
międzynarodowej organizacji ICNIRP (ang. International Commission on Non – 
Ionizing Radiation Protection), gęstość ta nie powinna przekraczać wartości  
10 mA/m2, ponieważ przekroczenie jej może zakłócić działanie centralnego 
systemu nerwowego. 

Warto dodać, że natężenie pola elektrycznego o wartości 10 kV/m  
i częstotliwości 50 Hz (wartość dopuszczalna w Polsce) wywołuje przepływ prądu  
o gęstości zaledwie 0,53 mA/m2, a magnetycznego o natężeniu 60 A/m (wartość 
dopuszczalna w Polsce) przepływ prądu o gęstości 0,48 mA/m2. Można zatem 
stwierdzić, że pod względem dopuszczalnej wartości gęstości prądu, polskie 

                                                           
3 B. Chazan, Teratological and developmental effect of long – term exposition to low – level and thermal 

microwave fields of pregnant mice, Conference Biological effect of electromagnetic fields. Bierutowice 
1980; E. Grudziński, H. Trzaska, Electromagnetic field measurements for environment protection 
purpose, Konferencja Biological effect of electromagnetic fields. Bierutowice 1980; E. Martinez, 
Effects of magnetism on living organism, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oddziaływanie 
Pól Elektromagnetycznych na Środowisko Rolnicze AGROLASER 200. Lublin 2003; H. Trzaska, 
Pomiary pól elektromagnetycznych w polu bliskim. Warszawa-Wrocław 1998 
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przepisy są niesłychanie restrykcyjne. Dopuszczalne wartości natężenia pola 
elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz mogą wywołać przepływ 
prądu o gęstości dwudziestokrotnie mniejszej od dopuszczalnej.4 

Gęstość prądu, wyindukowanego w ciele człowieka, stanowi jedną z chętniej 
symulowanych komputerowo wielkości fizycznych. Na podstawie znajomości 
parametrów elektrycznych różnych partii ciała człowieka oraz znajomości wartości 
zewnętrznego pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz, 
uzyskanych na drodze ich pomiaru pod linią wysokiego napięcia, z dużą 
dokładnością można określić wartość gęstości prądu. W ramach symulacji 
komputerowej postać człowieka odzwierciedla się zazwyczaj bryłą sferoidalną, co 
znacznie ułatwia i skraca proces obliczeniowy. Istotnym parametrem, mającym 
wpływ na wartość gęstości prądu, jest konduktywność ciała ludzkiego, która ma 
średnią wartość około 0,7 S/m. Niestety, w wielu różnych publikacjach podawane 
są różne jej wartości, przykładem czego może być konduktywność serca, która 
według różnych źródeł równa jest od 0,08 do 0,70 S/m. 

Na podstawie symulacji komputerowej obliczono, że gęstość prądu, jaki 
wyindukuje się pod linią na napięcie 380 kV (I=700 A), ma dla poszczególnych 
partii ciała następujące wartości: 

- głowa 0,046 mA/m2, 
- łokieć 0,020 mA/m2, 
- brzuch 2,800 mA/m2, 
- pas 0,018 mA/m2, 
- nogi 0,007 mA/m2. 
Jak widać, żadna z powyższych wartości nie przekroczyła dopuszczalnej,  

tj. 10 mA/m2. 
Na podstawie innych badań, obliczono gęstość prądu w przypadku linii na 

napięcie 400 kV, osobno rozpatrując gęstość prądu wywołanego obecnością pola 
elektrycznego i pola magnetycznego. Natężenie pola elektrycznego, przyjęte  
do obliczeń, miało wartości z zakresu od 1,9 do 9,9 kV/m, a magnetycznego od 
0,39 do 7,36 A/m, co odpowiada wartościom rzeczywistym w różnych miejscach 
pod linią 400kV. Obliczona gęstość prądu, wywołana obecnością zmiennego pola 
elektrycznego, równa była od 0,37 do 1,90 mA/m2, a magnetycznego od 0,0016  
do 0,0300 mA/m2. Na tej podstawie można stwierdzić, że przebywanie pod linią 
400 kV nie wywołuje wyindukowania się prądu w ciele ludzkim o gęstości 
przekraczającej wartość dopuszczalną 10 mA/m2. 

Innym istotnym wnioskiem, bazującym na wyżej przytoczonych obliczeniach, 
jest fakt, że pole magnetyczne, źródłem którego jest linia wysokiego napięcia, 
wywołuje przepływ prądu w ciele człowieka o gęstości sto razy mniejszej od tej, 
jaka jest skutkiem obecności pola elektrycznego. Jest to bardzo ważne 
stwierdzenie jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że pole magnetyczne znacznie 
trudniej ekranować w porównaniu z polem elektrycznym. 

                                                           
4 R. Bottauscio, R. Conti, Magnetically and Electrically induced currents in human body models by ELF 

electromagnetic fields, X International Symposium on High Voltage Engineering, Quebec. Kanada 
1997; R. Conti, Live – line maintenance works – characterization of human exposure to 50 Hz electric 
and magnetic fields in view of a correct formulation of occupational protective standards, International 
Conference on Live Maintenance. Madryt, Hiszpania 2000; T. Matsumoto, Effect of concurrent ELF 
electric and magnetic field on induced current density in biological model in the vicinity of the ground, 
XI International Symposium on High Voltage Engineering. Londyn, Wielka Brytania 1999 
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Dodatkowo należy pamiętać, że skóra ludzka jest materiałem stosunkowo 
dobrze przewodzącym elektrycznie, co dobrze świadczy o jej właściwościach 
ekranujących, tzn. zabezpieczających ciało ludzkie przed przedostawaniem się  
w jego wnętrze zewnętrznego pola elektrycznego. Niestety, wysoka przewodność 
skóry ludzkiej nie chroni już wnętrza ciała przed polem magnetycznym. 

Na marginesie można dodać, że ciało owadów, w odróżnieniu od ludzkiego, 
pokryte jest chitynowym pancerzem o stosunkowo niskiej przewodności 
elektrycznej, a więc o słabych właściwościach ekranujących przed polem 
elektrycznym. Z tego też względu niektóre owady, jak trzmiele czy pszczoły są 
bardzo wrażliwe na obecność pola elektrycznego. 

Inną ważną informacją jest stwierdzenie, że prąd wyindukowany w obecności 
zmiennego pola magnetycznego o natężeniu od 12 A/m może zakłócić pracę 
rozrusznika serca. Z tego też względu Światowa Organizacja Zdrowia WHO (ang. 
Word Heath Organisation) zaleca, by osoby z takimi urządzeniami ze szczególną 
ostrożnością i zapobiegliwością podchodziły do wszelkiego rodzaju źródeł pola.5 

 
1.4. Efekty po długotrwałym oddziaływaniu pola 

Najwięcej kontrowersji budzi zmienne pole elektryczne i magnetyczne, jako 
czynnik mogący być przyczyną nowotworów. Istnieje mnóstwo publikacji na ten 
temat, traktujących zwłaszcza zmienne pole magnetyczne jako przyczynę różnych 
zaburzeń i schorzeń, w tym szczególnie nowotworów.6 

Badania medyczne, dotyczące oddziaływania zmiennego pola elektrycznego  
i magnetycznego na organizmy żywe, przeprowadza się w wielu płaszczyznach. 
Zaliczyć do nich można badania typu in vitro (i), polegające na wydzieleniu komórki 
DNA a następnie obserwowaniu, w warunkach hermetycznych, wpływu pola na 
komórki DNA; in vivo (ii), polegające na badaniu wpływu pola na zwierzęta; 
laboratoryjne przeprowadzane na ochotnikach (iii); oraz epidemiologiczne 
przeprowadzane na odpowiedniej populacji ludzi, która w większym stopniu 
wystawiona jest na działanie pola (iv). Niestety, wszystkie te rodzaje badań 
posiadają pewne wady. 

Badania typu in vitro (i) pozbawiają możliwości wykorzystania całego arsenału 
naturalnych mechanizmów obronnych, jakimi dysponują organizmy żywe, 
ponieważ w badaniach tych udział biorą tylko wyselekcjonowane komórki DNA.  
Do mechanizmów tych, jakie wykształciły się na drodze ewolucji człowieka, 
zaliczyć można mechanizm adaptacyjny (przystosowawczy), kompensacyjny 
(wyrównawczy), czy regenerujący (naprawczy). 

                                                           
5 M.A. Abd-Allah, Magnetic field-induced currents in human body in the proximity of power lines, XIII 

International Symposium on High Voltage Engineering. Delft, Holandia 2003; S. Reivonen, Internal 
currents in a human body with spheroidal model in 400 kV switching substation, XI International 
Symposium on High Voltage Engineering. Londyn, Wielka Brytania 1999; H. Tarao, N. Hayashi,  
K. Isaka, Characteristics of ELF magnetically induced current inside biological model with statistically 
distributed conductivities, XII International Symposium on High Voltage Engineering. Bangalore, Indie, 
2001 

6 T. Connor, H.J. Koch, General aspects of electromagnetic fields for high voltage systems, XIII 
International Symposium on High Voltage Engineering. Delft, Holandia 2003; E. Engelmann,  
J. Kindersberger, Magnetic field stress during live working in high voltage transmission lines, 
International Conference on Live Maintenance ICOLIM-2000. Madryt, Hiszpania 2000; M. Souques,  
J. Lambrozo, M. Plante, Electromagnetic fields and health, CIGRE session, Work Group 36.06.2000 
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Z kolei wyniki badań na zwierzętach (ii) trudno jest bezpośrednio przenieść na 
człowieka z powodu innej budowy ciała i innego systemu odpornościowego. 

Badania na ochotnikach (iii) mają ten minus, że dotyczą grupy osobników, 
które tylko w czasie eksperymentu poddane są oddziaływaniu pola. 

Natomiast badania epidemiologiczne (iv) na odpowiedniej populacji ludzi są 
praktycznie niemożliwie do przeprowadzenia, z tego względu, że populacja taka 
praktycznie nie istnieje.7 

Na całym świecie analiza wpływu zmiennego pola elektrycznego  
i magnetycznego jest tematem szeroko zakrojonych badań, mimo wielu problemów 
dotyczących prawidłowego wnioskowania. Na podstawie wyników badań, 
przeprowadzonych w wielu ośrodkach naukowych, można jednoznacznie 
stwierdzić, że nie ma negatywnego wpływu pola na komórki DNA. Trudno wysunąć 
jednoznaczne wnioski dotyczące oddziaływania pola na takie parametry jak rytm 
serca, ciśnienie tętnicze, EKG (elektrokardiogram), czy EEG (encefalogram), 
ponieważ różne źródła podają różne, najczęściej sprzeczne, wyniki. Podobnie 
sytuacja wygląda w przypadku zmiennego pola magnetycznego, jako czynnika 
mogącego wywołać lub przyspieszyć rozwój nowotworów. Z jednej strony można 
znaleźć przeważającą liczbę artykułów, mówiących o braku związku między polem 
magnetycznym a wzrostem ryzyka wystąpienia nowotworu. Z drugiej zaś, istnieją 
raporty udowadniające, że ryzyko takie istnieje. 

Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach (ii) udowodniono,  
że zmienne pole magnetyczne może być czynnikiem rakotwórczym. Badania  
te przeprowadzono jednak w obecności pola o natężeniu rzędu tysięcy A/m, a jak 
wiadomo człowiek nie ma kontaktu z tak wysokim poziomem natężenia pola 
magnetycznego. 

Duże zaniepokojenie wywołać mogą wyniki uczonych ze Szwecji i USA, 
według których rozwój białaczki u dzieci może być spowodowany obecnością pola 
magnetycznego już o natężeniu 0,33 A/m, a według innych źródeł, nawet  
o natężeniu 0,16 A/m. Warto jednak dodać, że nie istnieją żadne źródła mówiące  
o negatywnym wpływie zmiennego pola elektrycznego na rozwój nowotworów. 

Dużo kontrowersji budzi wpływ pola, szczególnie magnetycznego, na proces 
rozwoju płodu ludzkiego. Warto podkreślić, że duże osiągnięcia w rozpoznaniu 
tego zagadnienia ma polski ośrodek badawczy – Katedra i Klinika Ginekologii 
Akademii Medycznej w Lublinie. Badania przeprowadzone przez ten ośrodek 
koncentrowały się wokół łożyska ludzkiego na poziomie in vitro (i). Na podstawie 
badań wykazano pewne anomalia w funkcjonowaniu łożyska, lecz należy dodać, 
że eksperyment odbywał się w obecności zmiennego pola magnetycznego  
o natężeniu równym aż 1600 A/m. 

Ważną informacją jest fakt, że reakcja organizmów żywych na zmienne pole 
magnetyczne nie jest liniowa, co jeszcze bardziej utrudnia prawidłowe 
interpretowanie wyników badań medycznych. Wyniki badań dowodzą, że  
w obecności pola o natężeniu większym od 12 A/m organizm ludzki nie wykazywał 
żadnych reakcji, czego nie można powiedzieć w przypadku natężenia poniżej tej 

                                                           
7 F. Mosiński, A. Wira, Ekologiczne problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Łódź 1999;  

M. Szuba, Inwestycje elektroenergetyczne w środowisku, zeszyty komunalne 2 (13) 2004, “Przegląd 
Komunalny” 2 (149)/2004; M. Zmyślony, H. Aniołczyk, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na 
człowieka – metodyka prowadzenia badań i ocena wiarygodności ich wyników, Konferencja Pola 
Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka. Poznań 2003 
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wartości. Efekt „okna” może być prawdopodobnie tłumaczony właściwościami 
adaptacyjnymi organizmu.8 

Wiele organizacji międzynarodowych, w oparciu o wyniki niezależnych badań 
medycznych, wnioskuje, że zmienne pole elektryczne nie jest czynnikiem 
mogącym być źródłem różnego rodzaju schorzeń czy dolegliwości. W przypadku 
zmiennego pola magnetycznego, takie organizacje jak CIGRE (grupa robocza 
36.06) oraz NIEHS (ang. National Institute of Environmental Heath Science), 
zalecają dalsze badania, gdyż nie jest do końca poznany wpływ zmiennego pola 
magnetycznego na organizmy żywe. Utrudnieniem poznania wpływu zmiennego 
pola magnetycznego na organizmy żywe może być fakt, że wpływ ten nie jest 
zależnością liniową. Badania te powinny mieć zatem zdecydowanie charakter 
bardziej fundamentalny, by lepiej poznać istotę reakcji organizmów żywych na 
obecność zmiennego pola magnetycznego.9 

Inne spojrzenie na zagadnienie oddziaływania zmiennego pola elektrycznego  
i magnetycznego pozwala przypuszczać, że jego obecność może być czynnikiem 
wzmacniającym układ odpornościowy człowieka oraz ustrzegającym go od efektu 
„czystych rąk”. 

Wpływ stałego pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe jest 
stosunkowo mały. Stałe pole elektryczne (E=100-150 V/m) i magnetyczne (H=40 
A/m) jest składnikiem środowiska naturalnego Ziemi od początku jej istnienia.  
Z tego też względu, organizmy żywe na etapie ewolucji zdążyły zaakceptować 
istnienie stałego pola elektrycznego i magnetycznego. Na podstawie badań 
medycznych udowodniono, że stałe pole magnetyczne dopiero o natężeniu 
przekraczającym wartość 3,2 MA/m jest przyczyną nudności w czasie poruszania 
głową. Jak wiadomo, człowiek nie ma kontaktu ze źródłami stałego pola 
magnetycznego o tak dużym natężeniu.10 

 
2. Wnioski 
Na podstawie przytoczonych danych można stwierdzić, że pole elektryczne  

i magnetyczne, z jakim na co dzień ma kontakt człowiek, nie stanowi dla niego 
zagrożenia. Pole takie może wywołać w szczególnych przypadkach efekt 
termiczny, który jest jednak rejestrowany tylko dla bardzo dużych wartości jego 
częstotliwości. Pole może także wyindukować prąd w ciele człowieka, ale 
potrzebne są do tego duże wartości jego natężenia, znacznie przekraczające  
te, jakie występują wokół linii wysokiego napięcia. Istnieje dyskusja dotycząca pola 
jako czynnika będącego źródłem różnych schorzeń. Na dzień dzisiejszy nie ma 
jednak niepodważalnych dowodów na to, by jednoznacznie stwierdzić, że pole 
elektryczne czy magnetyczne było przyczyną różnych dolegliwości. 

                                                           
8 R. Hauf, Influence of alternating electric field 50 Hz on human beings, Conference Biological effect  

of electromagnetic fields. Bierutowice 1980; S.J. London, T. Tynes, A. Ranung, Electric and magnetic 
field cancer: an update, CIGRE session, Working Group 36.06.1995; R. Maruti, Electric and magnetic 
fields around AC transmission lines, IX International Symposium on High Voltage Engineering. Graz, 
Austria 1995 

9 H. Markiewicz, Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa 200.2; A. Piłatowicz, Zagadnienia pól 
elektromagnetycznych w pracach CIGRE, Konferencja Pola Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku 
Człowieka. Poznań 2003; M. Zeńczak, Linie elektroenergetyczne w środowisku przyrodniczym, 
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary wysokonapięciowe w elektroenergetyce. 
Poznań 1998 

10 Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, M. Szuba (red.). Warszawa 2002 
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Streszczenie 
W artykule dokonano analizy wpływu pola elektrycznego i magnetycznego na 

organizmy żywe. Przedstawiono skutki natychmiastowe i te, które pojawiają się po 
pewnym czasie oddziaływania pola. Omówiono skutki natychmiastowe, do których 
zaliczają się efekt termiczny i wyindukowanie się prądu w ciele człowieka. 
Przeprowadzono rzetelną analizę możliwości zachorowania na różne schorzenia, 
jako skutek oddziaływania pola po pewnym czasie. Skonfrontowano wartości 
natężenia pola, jakie muszą zaistnieć by wywołać negatywne skutki z wartościami, 
jakie generują różne urządzenia powszechnego użytku i system przesyłu energii 
elektrycznej. 

 
Summary 
The paper presents analysis of the influence of electric and magnetic fields on 

live organisms. Immediate and observed after some time effects were described. 
Immediate effects were divided on thermal effect and induction of current in human 
body. Detail analysis of possibility of illness, caused by the fields, was shown. 
Comparison between values of field, necessary to appear negative effects, and 
values of field, generated by various devices, including electric power system, was 
done. 
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STOSOWANIE PALIW Z ODPADÓW W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM 
A GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 
 
Wprowadzenie 
Przemysł cementowy w Polsce, to obecnie 11 cementowni pracujących  

w pełnym cyklu produkcyjnym, 1 przemiałownia cementu i 1 zakład produkujący 
cement glinowy.1 Większość zakładów pracuje w oparciu o metodę suchą produkcji 
cementu.2 Uwzględniając wysokie nakłady inwestycyjne na modernizację pieców 
cementowych, przemysł ten należy do jednych z najnowocześniejszych w Europie. 
Według CEMBUREAU (Europejskie Stowarzyszenie Cementu – organizacji 
reprezentującej przemysł cementowy w Europie), w 2014 zużycie cementu  
w Polsce wzrosło o 6,6% (co świadczy o dobrej koniunkturze rynku cementu).3  
Z kolei, od roku 2013 produkcja cementu w Polsce  stale rośnie. Szacuje się, że  
w roku 2015 zostanie osiągnięty poziom produkcji ponad 16 mln ton. Oprócz 
znacznego poziomu zatrudnienia pracowników w przemyśle cementowym, zakłady 
odprowadzają do budżetu państwa kwoty w formie różnych podatków od 1,5 do 1,7 
mld złotych.4 Oznacza to, że znaczenie branży cementowej dla gospodarki 
państwa jest ogromne. 

Z drugiej strony, przemysł cementowy jest jednym z większych emitorów 
gazów cieplarnianych. Badania wykazały, że udział przemysłu cementowego  
w globalnej emisji gazów cieplarnianych wynosi 3%, co stanowi 1,4 mld ton 
ekwiwalentu CO2. Jeżeli natomiast rozpatrywać emisję CO2 powstałą w wyniku 
działalności człowieka, to udział przemysłu cementowego stanowi około 5% 
ogólnej emisji.5 Dwutlenek węgla w procesach produkcji cementu jest emitowany  
z dwóch podstawowych źródeł  bezpośrednich: procesu dekarbonizacji węglanu  
wapnia i spalania paliw oraz dwóch źródeł pośrednich: produkcji energii 
elektrycznej wykorzystywanej w cementowni i transportu.6 Należy jednak 
zaznaczyć, że około 60% całkowitej emisji CO2 stanowi tzw. emisja procesowa, 
powstająca w produkcji cementu, w wyniku konwersji (dekarbonizacji) węglanu 
wapnia do tlenku wapnia, na co cementownie nie mają wpływu, ponieważ obecnie 
jest to jedyna technologia produkcji klinkieru cementowego.7 

W ostatnich latach spotęgowane zostały restrykcyjne działania z tytułu 
pozyskiwania uprawnień do emisji CO2. Jest to duży cios dla przemysłu 
cementowego, ponieważ obecnie potrzeba 9,7 mln ton CO2, by uzyskać 

                                                           
1 Stowarzyszenie Producentów Cementu http://www.polskicement.pl/Charakterystyka-54.\ 
2 E. Mokrzycki, A. Uliasz-Bocheńczyk, Paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego. Kraków 2004 
3 CEMBUREAU, The Role Of Cement in the 2050 Low Carbon Economy, opracowanie, 

http://www.cembureau.be/role-cement-2050-low-carbon-economy 
4 Grupa Ożarów S.A., opracowanie, http://www.ozarow.com.pl/main.php?p=523&s=193885 
5 CEMBUREAU, The Role…, op. cit.  
6 A. Uliasz-Bocheńczyk, E. Mokrzycki, Emisja dwutlenku węgla w przemyśle cementowym, „Polityka 

Energetyczna” 2003, t. 6, s. 367-375 
7 Grupa Ożarów S.A, opracowanie,…, op. cit. 
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prognozowaną ilość cementu. Darmowe pozwolenia oscylują na poziomie 8,6 mln 
ton CO2, brakującą ilość należy dokupić, co powoduje spadek rentowności   
w przemyśle cementowym.8 Dodatkowo, wyłania się problem tzw. wycieku emisji 
(ang. carbon leakage), czyli przeniesienia emisji CO2 z Polski do krajów poza UE  
i importu gotowego produktu np. z Białorusi, czy Rosji.   

Z kolei  założenia tzw.  drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego9 
informują o znaczącym obniżeniu emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2).  
Do 2030 r. ma nastąpić redukcja o 40% emisji w porównaniu z rokiem 1990,  
co może znacząco zablokować rozwój i funkcjonowanie przemysłu cementowego 
w Polsce oraz zintensyfikować wcześniej wspomniane zjawisko „carbon  
leakage”. Rozwiązaniem są działania zgodne z tzw. gospodarką niskoemisyjną, 
rekomendowaną przez CEMBUREAU.10 Należy do nich m.in. współspalanie 
odpadów w piecu cementowym, czyli zastępowanie paliw konwencjonalnych 
paliwami alternatywnymi. Według prognoz World Business Council for Sustainable 
Development, do roku 2050, stosując paliwa alternatywne w przemyśle 
cementowym będzie można ograniczyć emisję CO2 aż o 24%.11 

 
Technologie niskoemisyjne w przemyśle cementowym 
Jak wcześniej wspomniano, przemysł cementowy jest przemysłem bardzo 

energochłonnym. Aby wyprodukować 1 tonę cementu, należy  dostarczyć średnio 
3,6 GJ energii, co odpowiada spaleniu w piecu około 138 kg węgla.12 Wiąże się to 
ze zwiększeniem emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Szacuje się, że przy 
produkcji 1 tony klinkieru cementowego, powstaje około 856 kg CO2 (ok. 670 kg 
CO2/Mg  cementu), z tego ok.60% stanowi emisja z surowca  (535 kg CO 2/Mg 
klinkieru).13 Tak więc, do technologii niskoemisyjnych zalicza się głownie metody 
związane z poprawą efektywności energetycznej instalacji.  

Do tej pory przemysł cementowy zmniejszył  emisję CO2  poprzez działania 
mające na celu:14 

 zastąpienie metody mokrej produkcji cementu metodami suchą oraz 
półsuchą,  

 poprawę wydajności pracy pieców cementowych, tj. modernizacja pieców 
cementowych, wyposażenie ich w dodatkowe komory spalania 
(dekarbonizatory czy  kalcynatory) oraz wielokanałowe palniki piecowe, tak 
aby przy mniejszym zużyciu paliw osiągnięto wystarczającą wydajność 
pieców, 

                                                           
8 Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały z konferencji prasowej z 14.04.2015, http://www.pol 

skicement.pl/aktualnosci/W_2015_roku_wzrost_sprzedazy_cementu_w_Polsce_do_16_mln_ton-308 
9 P. Turowski, Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE, 

„Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 31, s.73-92 
10 CEMBUREAU, The Role…, op. cit. 
11 International Energy Agency, https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Cement_ 

Roadmap_Foldout_WEB.pdf 
12 E. Mokrzycki, A. Uliasz-Bocheńczyk, Wybrane problemy zużycia energii w przemyśle cementowym, 

„Polityka Energetyczna”, t. 9, zeszyt 1 
13 J. Duda, J. Tomasiak, Redukcja emisji CO2 w procesie produkcji cementu, Materiały konferencyjne, 

PTZP  Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/ 
artyk_pdf_2015/T2/t2_0384.pdf 

14 Climate Change, Cement and the UE. The European cement industry contribution to CO2 emission 
reduction by choosing the best policies for Europe. Positive action by CEMBUREAU Members. 
Brussels, http://www.wbcsdcement.org/pdf/tf1/cc_cement_and_eu.pdf 

http://www.polsk/
http://www.polsk/


1687 
________________________________________________________________________________________ 

 udoskonalanie procesów produkcyjnych, w tym optymalizacja składu 
cementu  poprzez redukcję ilości klinkieru na tonę cementu dzięki 
stosowaniu np. granulowanych żużli wielkopiecowych, czy popiołów 
lotnych, 

 stosowanie paliw z odpadów zastępując przy tym paliwa konwencjonalne.  
Wybiegając w przyszłość, rozwiązania znacząco ograniczające emisję CO2  

w sektorze cementowym są proponowane przez CEMBUREAU oraz 
Stowarzyszenie Producentów Cementu. Rys. 1. przedstawia 5 kierunków 
ograniczenia emisji  gazów cieplarnianych z procesu produkcji cementu  do roku 
2050.  Pierwsze trzy z nich są realne do osiągniecia i częściowo praktykowane  
w cementowniach w Polsce.   Należą do nich:  

 obniżenie udziału klinkieru w cemencie. Klinkier można mieszać z innymi 
alternatywnymi materiałami, w tym z pucolanami, drobno zmielonym 
kamieniem  wapiennym i materiałami odpadowymi lub  ubocznymi 
produktami przemysłu. Wskaźnik  klinkier/cement (procent klinkieru  
w cemencie) wpływa na właściwości cementu. Odpowiednie normy 
określają rodzaj i proporcje głównych składników alternatywnych, które 
mogą być  wykorzystane,15 

 wykorzystanie w procesie paliw i surowców odpadowych. Współspalanie  
odpadów w piecu cementowym obniża koszty produkcji cementu, 
zmniejszając przy tym poziom zużycia paliw konwencjonalnych. Proces 
współspalania jest szerzej opisany w rozdziale poniżej,  

 zagospodarowanie ciepła odpadowego, poprzez np. budowę instalacji 
suszenia odpadów (np. osadów ściekowych) kierowanych jako paliwa do 
pieca.  
 

Rysunek nr 1: Kierunki ograniczenia gazów cieplarnianych do roku 2050 w sektorze 

cementowym16 

 
 

 
 
 
 

                                                           
15 CEMBUREAU, The Role…, op. cit. 
16 Ibidem 
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Kierunek trzeci, czyli wychwytywanie CO2 jest technologią innowacyjną  
i dopiero wdrażaną.  Technologia ta polega na wtórnym wykorzystaniu CO2. 
Istnieją dwa rodzaje tej metody: CCS (ang. Carbon Capture and Storage, czyli 
wychwytywanie i magazynowanie CO2) oraz CCU (ang. Carbon Capture and  
Utility, co oznacza wychwytywanie i utylizowanie CO2). Metody te są badane m.in. 
w cementowni Brevik w Norwegii przez koncerny: Norcem, Heidelberg 
Cement i ECRA (European Cement Research Academy). Koszt projektu to 12,5 
mln €, prognozowana całkowita objętość zmagazynowanego CO2 to 10 000 ton.17 

Kierunki: czwarty i piąty, czyli działania związane z wytworzeniem betonu 
niskoemisyjnego, recyklingiem betonu oraz zrównoważonym budownictwem, nie 
zależą bezpośrednio od sektora cementowego, lecz od branży budowlanej i dróg 
jej rozwoju.  

 
Współspalanie odpadów perspektywą obniżenia emisji gazów 

cieplarnianych – doświadczenia na wybranym przykładzie  
W cementowniach jest możliwe wykorzystywanie odpadów w całości.  

W trakcie procesu współspalania zakłady prowadzą odzysk energetyczny, jak  
i odzysk materiałowy. Warunki termiczne panujące w piecu, to m.in. wysoka 
temperatura spalania (w strefie spiekania może dochodzić nawet do ok. 2000°C,  
a  temperatura wypalanego materiału wynosi ok.  1450°C) oraz długi czas 
przepływu gazów przez instalacje pieca – nawet 10 sekund w temperaturze 
1200°C18. W efekcie tego, większość zanieczyszczeń wiąże się w strukturę 
klinkieru, czego przejawem jest praktycznie bezodpadowy charakter procesu. 
Schemat technologiczny wypału klinkieru oraz miejsca podawania paliw  
z odpadów przedstawia odpowiednio rys. 2. oraz rys. 3.   

 

Rysunek nr 2: Schemat technologiczny procesu wypalania klinkieru19 
 

 
 
 
 

                                                           
17 Projekt wychwytywania CO2, http://www.zeroco2.no/projects/norcem-cement-plant-in-brevik-norway 
18 Strona internetowa Stowarzyszenie Producentów Cementu http://www.polskicement.pl/Broszura_ 

Paliwa_alternatywne_2013-124 
19 J. Duda, J. Tomasiak, Redukcja emisji…, op. cit. 
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Rysunek nr 3: Miejsca podawania paliw z odpadów.20 Opis:  1 – pył węglowy,  

2 – klinkier, 3 – palnik, 4;5 – paliwa alternatywne, 6 – komora wzniosu, 7 – kalcynator,  
8 – nadawa pieca, 9 – gazy odlotowe, 10 – zużyte opony 

 
 

Zgodnie z Załącznikiem nr 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji  
substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, 
przeanalizowano emisję CO2 z jednego z zakładów cementowych (rys.4.). Zakład 
pracuje w oparciu o suchą metodę produkcji cementu, instalacja piecowa  
jest również wyposażona w dodatkową komorę spalania (kalcynator), do której 
trafiają mniej kaloryczne paliwa z odpadów. Do analiz uwzględniono dane  
bilansu CO2 w latach 2010-2014 z miesięczną rozdzielczością. Średni udział 
uzysku ciepła z paliw z odpadów jako paliw alternatywnych w analizowanym 
okresie kształtował się odpowiednio na poziomie: 2014 – 84%, 2013 – 81%, 2012 
– 79%, 2011 – 77%, 2010 – 76%. Tak jak wcześniej wspomniano, największy 
udział  w całkowitej emisji CO2 stanowiła emisja z surowca (średnio 57%). Reszta 
emisji CO2 wynikała ze spalania paliwa, w tym przypadku paliw konwencjonalnych 
oraz paliw alternatywnych (głównie paliw z odpadów komunalnych, opon czy 
biomasy).  

W przeciągu kilku lat, można zauważyć zmniejszenie całkowitej emisji CO2, 
przy jednoczesnym zwiększeniu udziału ciepła ze współspalanych odpadów.  
Z pewnością, duży wpływ na ograniczenie emisji ma też niższy poziom produkcji. 
Niemniej jednak, w 2014 roku nastąpił wzrost produkcji klinkieru o prawie 100 000 
Mg, a całkowita emisja CO2 znacząco nie wzrosła. Istotnym również jest fakt 
wprowadzania do procesu m.in. popiołów lotnych, które zmniejszają udział 
klinkieru w cemencie, co należy do jednych z założeń gospodarki niskoemisyjnej. 

 
 

                                                           
20 F. Sładeczek, Wymagania  Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla współspalania odpadów  

w piecach cementowych, „Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych” nr 11. Warszawa-
Opole 2012 
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Rysunek nr 4: Emisja CO2 z procesu produkcji cementu w latach 2010-2014  

w wybranym zakładzie cementowym21 
 

 
 

Podsumowanie 
Aktualizacja założeń  postulatów klimatyczno-energetycznych z marca 2014, 

zdecydowanie uderza w przemysł cementowy w Polsce.22 Do 2030 roku należy 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 40%. Przy założeniu, że około 60% 
emisji CO2, to emisja procesowa, na którą przemysł nie ma wpływu, trudne stanie 
się dotrzymanie postulatów polityki klimatycznej. Raport CEMBUREAU zakłada 
pięć możliwych rozwiązań w celu utrzymania gospodarki niskoemisyjnej w sektorze 
cementowym. Obecnie wdrażane są głównie dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to 
efektywne wykorzystanie surowców, do którego należą m.in. stosowanie odpadów 
jako paliw oraz dodatków do mączki surowcowej. Drugim rozwiązaniem jest 
oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, co jest realizowane przez modernizację 
urządzeń oraz stosowanie procesów odzyskiwania ciepła odpadowego. Trzecim  
z założeń jest wychwytywanie i wykorzystywanie CO2 z procesu produkcyjnego  
(w skrócie CCS lub CCU). Metoda ta jest w fazie testowej m.in. w zakładach 
cementowych w Norwegii. Niemniej jednak, w obecnej sytuacji sektora 
cementowego w Polsce, wdrożenie tej metody w procesie produkcyjnym nie jest 
opłacalne finansowo. Pozostałe rozwiązania sugerowane przez CEMBUREAU nie 
są już zależne od sektora cementowego, lecz od sektora budowlanego. 

Analizując monitoring emisji CO2 dla jednego z zakładów cementowych,  
w którym udział uzysku ciepła z paliw z odpadów wynosi ponad 80%, stwierdzono, 
że współspalanie dużych ilości paliw z odpadów może przyczynić się do 
ograniczenia emisji CO2, przy zachowaniu stabilności procesu produkcji cementu. 
Biorąc pod uwagę inne kierunki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
współspalanie odpadów jest obecnie najpowszechniejszym i zasadniczo 
najtańszym rozwiązaniem w gospodarce niskoemisyjnej w sektorze cementowym. 
Odpowiednia optymalizacja procesu wypału klinkieru, dalsza modernizacja pieców 
cementowych oraz należycie dobrana mieszanka paliwowa stwarzają odpowiednie 
możliwości ograniczenia emisji CO2 i są szansą dalszego rozwoju przemysłu 
cementowego w Polsce. Należy jednak pamiętać, że podstawowym zadaniem 

                                                           
21 M. Kasietczuk, badania własne 
22 P. Turowski, Ochrona klimatu…, op. cit. 
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pieców cementowych jest produkcja jak najwyższej jakości klinkieru oraz stabilna 
praca instalacji. Aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, należy zintegrować 
technologie, inwestycje i procesy produkcyjne, pamiętając przy tym  
o sprawdzonych rozwiązaniach oraz o obecnej sytuacji gospodarczej sektora 
cementowego. 

 
Streszczenie 
Celem pracy jest ukazanie związku pomiędzy efektywnym wykorzystaniem 

paliw alternatywnych z odpadów, a zmianami emisji CO2  do powietrza. Przemysł 
cementowy jest przemysłem wysoce energochłonnym, a jednocześnie 
generującym duże emisje zanieczyszczeń do powietrza. Wobec najnowszych 
technologii oraz możliwości związanych ze stosowaniem paliw z odpadów, realne 
staje się ograniczenie niektórych emisji gazów cieplarnianych do powietrza, w tym 
CO2. Jest to związane z  procesem wypału klinkieru (zastąpienie paliw 
konwencjonalnych – paliwami alternatywnymi), czy z efektywną gospodarką 
odpadami w zakładach cementowych (np. wykorzystanie popiołów z paliw 
alternatywnych do mączki surowcowej). 

 
Summary 
The purpose is to present the connection between the effective use of 

alternative fuels from wastes and changes in CO2 emissions into the air.  
The cement industry is characterized by high energy consumption and  

it generates large emissions of pollutants into the air. Towards the latest 
technologies and the opportunities related to the usage of waste fuels, very 
common  becomes a reduction of some greenhouse gases into the atmosphere 
(including CO2). It is associated with the clinker  production (the replacement  
of conventional fuels by the alternative fuels) or to the effective management  
of waste in cement plants (e.g. use the ashes from alternative fuels to raw meal  
in cement kiln). 
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Politechnika Krakowska 
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 
 

WERYFIKACJA WŁASNOŚCI KALORYCZNYCH FRAKCJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ZA POMOCĄ FORMUŁ OBLICZENIOWYCH STOSOWANYCH 

DLA PALIW KLASYCZNYCH 
 
 

Wstęp 
Wykorzystanie odpadów komunalnych jako źródła energii wymaga bardzo 

dokładnego określenia ich możliwości energetycznych. Powszechnie stosowana 
metoda badania własności kalorycznych przez ich pomiar w tzw. bombie 
kalorymetrycznej opiera się na analizie efektów cieplnych po spaleniu próbki 
paliwa o masie nie większej niż parę gramów. Dla paliw o strukturze jednorodnej 
metoda ta daje dokładne wyniki. Dla substancji niejednorodnych – a takimi są 
odpady – metoda ta jest bardzo niedokładna.1 Zaproponowano i sprawdzono  
z danymi pomiarowymi2 sposób określania wartości opałowej odpadów 
traktowanych jako mieszanina frakcji. Wartość opałową odpadów przyjęto jako 
średnią ważoną wartości opałowych poszczególnych frakcji. Dla każdej zaś frakcji 
morfologicznej odpadów obliczono wartość opałową na podstawie wyników analizy 
elementarnej tej frakcji. Analiza elementarna, którą dla każdej frakcji należy 
przeprowadzić, jest stosunkowo drogim procesem w porównaniu z pomiarem  
w bombie kalorymetrycznej. Czy można zatem zmodyfikować metodę tak, aby 
wykorzystać pomiary własności kalorycznych poszczególnych frakcji, które są  
w miarę jednorodne, zamiast stosować obliczenia na podstawie analizy 
elementarnej (pierwiastkowej)? Na podstawie danych pomiarowych uzyskanych  
z literatury podjęto taka próbę. 

 
Obliczenia kaloryczne 
Ilość energii chemicznej zawartej w paliwie podaje jego wartość opałowa  

i ciepło spalania. Wielkości te zależą od składu chemicznego paliwa. Skład paliwa 
stałego stanowią udziały gramowe poszczególnych pierwiastków: c – udział 
gramowy węgla, h – wodoru, o – tlenu, s – siarki, n – azotu, w – wilgoci,  
p – popiołu. Wartość opałowa (zwana też wartością opałową dolną) Wd jest to ilość 
ciepła, która wydziela się podczas zupełnego i całkowitego spalania jednostki ilości 
substancji paliwa, po doprowadzeniu produktów spalania do temperatury 
(początkowej) substratów oraz pozostawieniu pary wodnej w spalinach.  
Do obliczenia wartości opałowej można wykorzystać znane z literatury wzory, np. 
wzór Dulonga3 opisany równaniem (1): 

 
 
 
 

                                                           
1 J.W. Wandrasz, A.J. Wandrasz, Paliwa formowane. Warszawa 2006, s. 108-109, 111 
2 L. Kulesza, A. Generowicz, Charakterystyki energetyczne odpadów uzyskane z wykorzystaniem 

klasycznych formuł obliczeniowych dla paliw konwencjonalnych, „Logistyka” 2014, nr 6, s. 6346–6352 
3 J. Szargut, Termodynamika. Warszawa 1998, s. 212 
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Wartość opałowa: 
 

Wd = 32800*c + 120040*(h-o/8) + 9260*s – 2500w [kJ/kg](1) 
gdzie: 
c, h, o, s, w – udziały gramowe (masowe) w paliwie odpowiednio: węgla, wodoru, tlenu, 
siarki i wilgoci. 
 

Ciepło spalania (zwane też entalpią spalania lub wartością opałową górną) 
jest to ilość ciepła, która wydziela się podczas zupełnego i całkowitego spalania 
jednostki ilości substancji paliwa, po doprowadzeniu produktów spalania do 
temperatury (początkowej) substratów i skropleniu pary wodnej ze spalin. Wartość 
opałowa i ciepło spalania zależą od początkowej temperatury substratów. 
Najczęściej podaje się je w temperaturze normalnej (technicznej) Tn = 298,15 [K]. 
Ciepło spalania jest większe od wartości opałowej. W przypadku paliw stałych 
(oraz ciekłych) ciepło spalania Wg równe jest wartości opałowej Wd, powiększonej  
o składnik określający ilość ciepła możliwą do uzyskania w przypadku skroplenia 
pary wodnej ze spalin: rn * f, gdzie f = 9h + w (h oraz w są to udziały gramowe 
wodoru oraz wilgoci w paliwie). 

Ciepło spalania zatem: 
 

Wg = Wd + rn*(w + 9*h) [kJ/kg],(2) 
gdzie  
rn = 2442 [kJ/kg] – entalpia parowania wody w temperaturze normalnej technicznej (25 [oC]) 
 

Są to wzory przybliżone, ale ich dokładność w porównaniu do danych 
pomiarowych dla klasycznych paliw stałych jest dość duża. 

 
Drewno 
Drewno jest ważnym surowcem budowlanym, przemysłowym (też 

meblarskim), użytkowym, artystycznym i zdobniczym. Jako biomasa jest surowcem 
energetycznym. Stanowi również istotny składnik odpadów komunalnych. 
Literatura4 podaje zaczerpnięte z różnych źródeł wyniki analizy elementarnej  
i pomiarów kalorycznych różnych postaci drewna. Cytuje również wzór na wartość 
opałową drewna dla substancji całkowicie suchej: 

 

Wd = 34,8*c + 93,9*h + 10,5*s + 6,3*n – 10,8*o [MJ/kg s.m.],(3) 
gdzie: 
n – udział gramowy (masowy) azotu w paliwie 
pozostałe oznaczenia jak dla wzoru (1). 

 

Na podstawie uzyskanego z literatury5 składu elementarnego różnych 
rodzajów drewna przeprowadzono obliczenia wartości opałowej i ciepła spalania 
według wzorów (1) i (2). Wielkości te porównano z uzyskanymi z pomiaru6 w celu 
sprawdzenia zgodności. Wyniki przedstawiają tabele 1. i 2. 

 
 
 

                                                           
4 J. W. Wandrasz, A.J. Wandrasz, Paliwa …, op. cit. 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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Tabela nr 1: Skład elementarny różnych rodzajów drewna 
 

Materiał 

Skład elementarny% 

w odniesieniu do suchej masy (s.m.) 
 c h o n s cl7 p w 

Drewno bez kory 49,5 6,3 44,2 0,2 
  

0,5 
 Kora z zanieczyszczeniami 50 6 43 0,5 

  
0,2 

 Drewno powietrzno suche 50 6 44 
   

0,5 18,8 

Drewno jako odpad 50,5 6 42,1 0,25 0,13 
 

1 20 

Drewno suche bezpopiołowe 51 6,1 42,6 0,2 0,1 
   Drewno poużytkowe 47,8 6,5 44,3 0,5 0,05 0,02 0,8 

 Trociny 47,2 6,3 42,2 1,25 0,89 0,01 2,18 
 Drewno odpadów komunalnych 48 5,5 39,1 1,4 0,1 

 
5,9 30,8 

 

W materiałach przeważnie podawany jest skład suchej masy paliwa, co 
związane jest ze sposobem pomiaru ciepła spalania. Dla zagadnień związanych  
z odpadami jest to niewygodne, bo należy z innych źródeł odszukać zawartość 
wilgoci, a w nich skład suchej masy może być również inny. Porównując w tabeli  
2. wyniki obliczeń i pomiarów wnosić można, że wartości obliczone są istotnie 
niższe niż z pomiarów. Różnica waha się od 6,85% do 13,5% w odniesieniu do 
wartości zmierzonej. 

 
Papier i tektura 
Papier jest to produkt przemysłowy, powstały w wyniku spilśnienia i obróbki 

rozdrobnionych włókien pochodzenia organicznego o gramaturze od 28 do 200 
gramów na metr kwadratowy, wytwarzany poprzez odsączenie na sicie włókien. 
Oprócz włókien organicznych w skład papieru wchodzą substancje niewłókniste – 
wypełniacze organiczne i nieorganiczne – mineralne oraz niekiedy substancje 
chemiczne oraz barwniki. 

 

Tabela nr 2: Obliczone i zmierzone wartości opałowe i ciepła spalania dla drewna 
 

Materiał 

Wd Wg Wg s.m. Wd s.m. Wg s.m. Wd s.m. 

[MJ/kg] [MJ/kg s.m.] [MJ/kg s.m.] 

obliczenia pomiar 

Drewno bez kory 17,17 18,55 18,55 17,17 
  Kora z zanieczyszczeniami 17,15 18,47 18,47 17,15 
  Drewno powietrzno suche 13,34 15,12 18,32 17 
 

15,078 

Drewno jako odpad 13,47 15,27 18,78 17,46 
 

14,469 

Drewno suche bezpopiołowe 17,67 19,01 19,01 17,67 
 

20,27 

Drewno poużytkowe 16,83 18,26 18,26 16,83 
 

18,3 

Trociny 16,8 18,18 18,18 16,8 
 

19,42 

Drewno odpadów komunalnych 10,64 12,6 17,7 16,49 19,47 
 

                                                           
7 Udział gramowy (masowy) chloru. 
8 Odnosi się nie do suchej masy, a do paliwa wilgotnego. 
9 Odnosi się nie do suchej masy, a do paliwa wilgotnego. 
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Tabela nr 3: Skład elementarny różnych rodzajów papieru jako substancji 

technicznych 
 

Materiał 

Skład elementarny 

w odniesieniu do suchej masy% 
 c h o n s cl p w 

Papier jako odpad 36,9 4,93 37,7 0,27 0,13 
 

20 25 

Papier suchy bezpopiołowy 46,2 6,2 47,1 0,3 0,2 
   Substancja sucha – mieszanka 

papieru 43,3 6,64 33,2 0,99 0,81 0,02 15,1 
 Subst. sucha bezpopiołowa – 

mieszanka papieru 50,9 7,82 39,1 1,17 0,95 0,02 
  Papier pakunkowy 44,9 6,08 47,8 0 0,11 

 
1,07 5,83 

Tektura karbowana 43,7 5,7 44,9 0,09 0,21 
 

5,34 5,2 

Pudełko kart. na żywność 44,7 6,1 41,9 0,15 0,16 
 

6,93 6,11 

Odpady poczt. 37,9 5,41 42,7 0,17 0,09 
 

13,7 4,56 

Papier kredowany 32,9 4,95 38,6 0,07 0,09 
 

23,4 4,11 

Gazety 43,3 6,64 33,2 0,99 0,81 0,02 15,1 
 Papier gazetowy 49,1 6,1 43 0,05 0,16 

 
1,52 5,97 

Papier powlekany tworz. szt. 45,3 6,17 45,5 0,18 0,18 
 

2,77 4,71 

Papier woskowany 59,2 9,25 30,1 0,12 0,1 
 

1,22 3,45 
 

Podobnie jak dla drewna, przytoczono10 skład elementarny różnych rodzajów 
papieru, kartonu i tektury, przeprowadzono obliczenia wartości opałowej oraz 
ciepła spalania według wzorów (1) i (2). Wielkości te porównano z pomiarami  
w celu sprawdzenia zgodności.11 Wyniki przedstawiają tabele 3. i 4. Podobnie jak 
w przypadku drewna, wartości obliczone są niższe niż wyniki pomiarów. Wyjątek 
stanowią „Substancja sucha – mieszanka papieru” oraz „Gazety”. Dodatkowo dla 
obu tych substancji przy tym samym składzie elementarnym, pomiary wykazują 
różnice ponad trzech [MJ/kg]. Można stąd wnosić, że dane dla tych substancji  
nie są wiarygodne. Dla pozostałych materiałów różnice wartości obliczonej  
i zmierzonej wynoszą od 4,7% do 17,1% w odniesieniu do wartości zmierzonej. 

 

Tabela nr 4: Obliczone i zmierzone wartości opałowe i ciepła spalania dla papieru 
 

Materiał 

Wd Wg Wg s.m. Wd s.m. Wd Wd s.m. 

[MJ/kg] [MJ/kg s.m.] [MJ/kg] 

obliczenia pomiar 

Papier jako odpad 8,665 10,36 13,47 12,39 9,49 
 Papier suchy bezpopiołowy 15,55 16,91 16,91 15,55 

 
16,85 

Substancja sucha – mieszanka 
papieru 17,25 18,71 18,71 17,25 

 
13,9 

Subst. sucha bezpopiołowa – 
mieszanka papieru 20,31 22,03 22,03 20,31 

 
--- 

                                                           
10 J.W. Wandrasz, A.J. Wandrasz, Paliwa…, op. cit. 
11 Ibidem 
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Materiał 

Wd Wg Wg s.m. Wd s.m. Wd Wd s.m. 

[MJ/kg] [MJ/kg s.m.] [MJ/kg] 

obliczenia pomiar 

Papier pakunkowy 13,85 15,32 16,19 14,86 16,88 17,92 

Tektura karbowana 13,58 14,96 15,72 14,46 16,38 17,28 

Pudełko kart. na żywność 14,61 16,1 17,06 15,72 16,88 17,28 

Odpady poczt. 11,83 13,13 13,7 12,51 14,16 14,84 

Papier kredowany 10,41 11,6 12,05 10,96 12,22 12,7512 

Gazety 17,25 18,71 18,71 17,25 
 

16,53 

Papier gazetowy 15,83 17,32 18,34 17 18,55 19,72 

Papier powlekany tworz. szt. 14,61 16,08 16,81 15,45 17,08 17,92 

Papier woskowany  25,02 27,14 28,04 26 26,35 27,29 

 
Tworzywa sztuczne 
Tworzywa sztuczne są to materiały składające się z polimerów syntetycznych 

– wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze lub 
zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków, jak środki spieniające lub 
barwniki. Ze względu, między innymi, na łatwość przetwarzania są to materiały 
powszechnie używane. Zawarte są również w odpadach komunalnych. Dla tej 
frakcji odpadów, podobnie jak dla poprzednich, wyniki analizy elementarnej  
i pomiarów kalorycznych przyjęto z literatury.13 Po przeliczeniu wartości opałowej  
i ciepła spalania komplet wyników zawierają tabele 5. i 6. Prawie wszystkie dane 
odnoszą się do suchej masy tworzywa, być może w związku z małą chłonnością 
wody tworzyw sztucznych. Różnice wartości obliczonej i zmierzonej są dodatnie 
albo ujemne i wynoszą od 0% do 59,8% w odniesieniu do wartości zmierzonej. 
Różnica powyżej 20% występuje tylko w trzech przypadkach (w tym dla 
polipropylenu – drugi wiersz od góry), które nie wyglądają bardzo wiarygodnie.  
W pozostałych przypadkach nie przekracza 10%, co wydaje się dobrym 
rezultatem. 

 

Tabela nr 5: Skład elementarny różnych rodzajów tworzyw sztucznych 
 

Materiał 

Skład elementarny 

w odniesieniu do suchej masy 
 c h o n s cl p w 

Polietylen – PE 81,9 12,4 0 0,46 1,92 0,97 2,39 
 Polipropylen – PP14 69 9,13 14,6 1,82 1,29 1,24 2,92 
 Polipropylen – PP15 84,2 13,1 0,01 0,58 1,79 0,03 0,25 
 Polistyren – PS 88,5 8,36 0 0,5 1,12 0,16 1,38 
 Politereftalan etylenu – PET 56,4 5,68 33,1 0,44 0,8 1,43 2,15 
 Polichlorek winylu – PCW 37,6 4,94 44 0,42 0,71 4,43 7,94 
                                                            

12 11,287 (MJ/kg s.m.) – według innego autora w J.W. Wandrasz, A.J. Wandrasz, Paliwa …, op. cit. 
13 J.W. Wandrasz, A.J. Wandrasz, Paliwa…, op. cit. 
14 Ibidem, s. 48 
15 Ibidem, s.115 
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Materiał 

Skład elementarny 

w odniesieniu do suchej masy 

 c h o n s cl p w 

Poliamidy – PA 65,4 10,4 10,5 8,49 1,41 0,43 3,36 
 

Średnio16 59,2 7,94 23,6 1,05 1,16 2,37 4,66 
 Poliacetylen 92,3 7,7 

      
Średnio17 59,9 8,26 19 0,98 0,33 

 
11,5 8 

Średnio, stan suchy 
bezpopiołowy18 67,7 9,3 21,5 1,1 0,4 

    

Inne frakcje odpadów 
Pozostałe frakcje odpadów są potraktowane łącznie. W tabelach 7. i 8. są,  

w podobnym jak powyżej układzie, dane pomiarowe19 i wyniki obliczeń. Różnice 
między wartościami zmierzonymi, a obliczonymi albo są minimalne, albo dochodzą 
do 22%. Jedynie przypadek „Tekstyliów” (21,9% różnicy) można wytłumaczyć 
niejednorodnością frakcji. Przypadki „Gumy” i „Wysłodków” należy dokładniej 
przeanalizować, może przy pomocy innych danych doświadczalnych. 

 

Tabela nr 6: Obliczone i zmierzone wartości opałowe i ciepła spalania dla tworzyw 
 

Materiał 

Wd Wg Wg s.m. Wds.m. Wg s.m. Wd s.m. 

[MJ/kg] [MJ/kg s.m.] [MJ/kg s.m.] 

obliczenia pomiar 

Polietylen – PE 41,89 44,61 44,61 41,89 
 

40,03 

Polipropylen – PP20 31,52 33,52 33,52 31,52 
 

44,5 

Polipropylen – PP21 43,52 46,4 46,4 43,52 
 

44,52 

Polistyren – PS 39,16 41 41 39,16 
 

43,52 

Politereftalan etylenu – PET 20,42 21,67 21,67 20,42 
 

26,26 

Polichlorek wimylu – PCW 11,71 12,8 12,8 11,71 
 

29,13 

Poliamidy – PA 32,46 34,74 34,74 32,46 
 

33,75 

Średnio22 25,5 27,25 27,25 25,5 
 

23,4 

Poliacetylen 39,52 41,21 41,21 39,52 
  

Średnio23 24,4 26,41 28,55 26,74 
 

24,37 

Średnio, stan suchy 
bezpopiołowy24 30,18 32,22 32,22 30,18 

 
30,18 

 
 

                                                           
16 Sposób uśredniania: 25% PE, 15% PP, 5% PS, 10% PET, 40% PCW, 5% PA 
17 Inny, niesprecyzowany, sposób uśredniania. 
18 Inny, niesprecyzowany, sposób uśredniania. 
19 J.W. Wandrasz, A.J. Wandrasz, Paliwa…, op. cit. 
20 Ibidem, s. 48 
21 Ibidem, s.115 
22 Sposób uśredniania: 25% PE, 15% PP, 5% PS, 10% PET, 40% PCW, 5% PA 
23 Inny, niesprecyzowany, sposób uśredniania. 
24 Inny, niesprecyzowany, sposób uśredniania. 
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Tabela nr 7: Skład elementarny innych typowych frakcji odpadów 
 

Materiał 

Skład elementarny 

w odniesieniu do suchej masy 
 c h o n s cl p w 

Skóra w odpadach 47,2 6,3 42,2 1,25 0,89 0,01 2,18 
 Skóra czarna 46,9 6,49 29,4 9,6 1,87 0,05 5,65 
 Guma 68,4 5,26 13,3 0,21 0,63 

 
12,2 5 

Guma sucha bezpopiołowa 77,9 6 15,1 0,3 0,7 
   Guma 77,3 7,29 9,92 1,69 1,68 0 2,13 

 Tekstylia 43,9 4,34 38,9 0,88 0,91 0,02 11,1 
 Wysłodki jako biomasa 44,5 6,82 41,5 2,38 0,96 0,01 3,76 85 

 

Tabela nr 8: Obliczone i zmierzone wartości opałowe i ciepła spalania dla innych 

frakcji odpadów 
 

Materiał 

Wd Wg Wg s.m. Wd s.m. Wg s.m. Wd s.m. 

[MJ/kg] [MJ/kg s.m.] [MJ/kg s.m.] 

obliczenia pomiar 

Skóra w odpadach 16,8 18,18 18,18 16,8 
 

---- 

Skóra czarna 18,94 20,37 20,37 18,94 
 

16,65 

Guma 25,36 26,64 26,59 25,49 
 

25,79 

Guma sucha bezpopiołowa 30,55 31,87 31,87 30,55 
 

31,06 

Guma 32,77 34,37 34,37 32,77 
 

40,92 

Tekstylia 13,87 14,83 14,83 13,87 
 

17,77 

Wysłodki jako biomasa 0,373 3,948 18,15 16,65 
 

13,77 
 

Uwagi końcowe 
Dane literaturowe dotyczące pomiarów pochodzą z różnych publikacji, ale 

cytowane są za jedną pozycją,25 ze względu na spodziewany efekt ich 
uporządkowania i wzajemnej weryfikacji. 

Modyfikacja metody analizy wartości kalorycznych odpadów została 
przeprowadzona tak, aby wykorzystać pomiary własności kalorycznych 
poszczególnych frakcji, które są w miarę jednorodne, zamiast stosować obliczenia 
na podstawie analizy elementarnej (pierwiastkowej). Wyniki obliczeń i pomiary  
w przeważającej ilości przypadków są niewiele różne od siebie. 

W przypadku odpadów bardzo istotna jest ilość wilgoci w paliwie. Dane 
literaturowe na ten temat są niespójne, co wykazano w innych publikacjach.26 
Ciekawym problemem jest rozkład wilgoci w poszczególnych frakcjach. Istotna jest 
tu chłonność wody. 

                                                           
25 J.W. Wandrasz, A.J. Wandrasz, Paliwa…, op. cit. 
26 L. Kulesza, A. Generowicz, Charakterystyki energetyczne odpadów uzyskane z wykorzystaniem 

klasycznych formuł obliczeniowych dla paliw konwencjonalnych, „Logistyka” 2014, nr 6, s. 6346-6352; 
A. Generowicz, L. Kulesza, Charakterystyka energetyczna odpadów uzyskana z wykorzystaniem 
klasycznych formuł obliczeniowych i na podstawie polskich wyników analizy elementarnej 
poszczególnych frakcji, „Logistyka” 2015, nr 3, s. 1423-1430 
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Można, żeby dokładniej przeanalizować frakcję drewna odpadowego, 
zastosować do różnych rodzajów drewna wzór analityczny (3), specjalnie do 
drewna przystosowany i zbadać jego przydatność. 

 
Streszczenie 
Odpady komunalne można segregować na poszczególne frakcje. Własności 

kaloryczne odpadów można zbadać dla odpadów zmieszanych i dla 
poszczególnych frakcji. W pracy przeanalizowano wyniki badań doświadczalnych  
z różnych źródeł i wyniki obliczeń własności kalorycznych za pomocą klasycznych 
formuł stosowanych dla paliw konwencjonalnych. Uzyskano dość zgodne wyniki 
(różnice przeważnie mniejsze od 20%). 

 
Summary 
Municipal waste can be segregated into individual fractions. Caloric properties 

of the waste can be examined for mixed waste and for each faction. The study 
analyzed the results of experimental studies from various sources and results  
of calculations of caloric properties using classic formulas used for conventional 
fuels. Fairly consistent result was obtained (the differences usually  do not exceed 
20%). 
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podstawie polskich wyników analizy elementarnej poszczególnych frakcji, 
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WPŁYW SPALANIA BIOMASY NA WYMYWALNOŚĆ WYBRANYCH  

METALI CIĘŻKICH Z POPIOŁÓW 
 
 
Wstęp 
Do biomasy, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odnawialnych 

źródłach energii,1 zalicza się osady ściekowe – produkt uboczny oczyszczania 
ścieków komunalnych. Ilość powstających osadów ściekowych systematycznie się 
zwiększa, a prognozy na najbliższe lata wskazują zachowanie tendencji 
wzrostowej.2 

Osady ściekowe zawierają wartościowe substancje organiczne i odżywcze, 
dlatego mogą być wykorzystane w rolnictwie.3 Zastosowanie osadów ściekowych, 
prowadzące do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem, szczególnie gruntowo-
wodnym, ograniczone jest zawartością związków szkodliwych i toksycznych,  
tj. metale ciężkie,4 oraz regulacjami obowiązujących przepisów prawnych.5 
Deponowanie osadów ściekowych na składowiskach bez wcześniejszego 
przetworzenia tak, aby charakteryzowały się ogólnym węglem organicznym do  
5% s.m., stratą przy prażeniu do 8% s.m., ciepłem spalania maksimum 6 MJ/kg 
s.m., od 2016 roku będzie zakazane.6 

Właściwości paliwowe osadów ściekowych obok pełnego opanowania 
podstaw procesu spalania7 powodują, że spalanie osadów ściekowych wskazane 
jest jako jeden z głównych kierunków ich unieszkodliwiania,8 który coraz częściej 
stosują eksploatatorzy krajowych oczyszczalni ścieków.9 

                                                           
1 Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. poz. 478, 2015 
2 Ochrona Środowiska, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, 2013. Krajowy Plan 

Gospodarki Odpadami 2014, Monitor Polski, nr 101, poz.1183, 2010; Ochrona Środowiska, 
Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2014 

3 H. Bauman-Kaszubska, M. Sikorski, Możliwości rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów 
ściekowych na przykładzie wybranych obiektów, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 
2008, nr 526, s. 303-310 

4 M. Wilk, B. Gworek, Metale ciężkie w osadach ściekowych, „Ochrona Środowiska i Zasobów 
Naturalnych”, 2009, 39, 40-59 

5 Ustawa o odpadach, Dz. U. poz. 21, 2013; Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych, Dz. U. Nr 137, poz. 924, 2010 

6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 
składowania na składowisku odpadów danego typu, Dz. U. nr 0, poz. 38, 2013 

7 A. Magdziarz, M. Wilk, Thermal characteristics of the combustion process of biomass and sewage 
sludge, „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” 2013, nr 2, t.114, s. 519-529. J. Werther,  
T. Ogada, Sewage sludge combustion, „Progress in Energy and Combustion Science” 1999,  
nr 1, t. 25, s. 55-116 

8 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami…, op. cit.  
9 J.D. Bień, Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych metodami termicznymi, „Inżynieria  

i Ochrona Środowiska” 2012, nr 4, t.15, s. 439-449; J. Bień, E. Neczaj, M. Worwąg, A. Grosser,  
D. Nowak, M. Milczarek, M. Janik, Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013, 
„Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2011, nr 4, t. 14, s. 375-384 
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Powstające w wyniku spalania osadów ściekowych stałe odpady 
poprocesowe stanowią około 10% masy spalanych osadów o uwodnieniu 80%.10 
Postępowanie z popiołem ze spalenia osadów ściekowych przedstawione  
w literaturze przedmiotu obejmuje liczne przykłady wykorzystania do produkcji: 
cegieł,11 lekkich kruszyw budowlanych,12 cementu.13 Znane jest także 
wykorzystanie popiołu z osadów ściekowych do odzysku fosforu,14 budowy 
nasypów,15 stabilizacji gruntu.16 

Jednym ze składników obecnych w popiele z osadów ściekowych są 
wspomniane wyżej metale ciężkie. Metale ciężkie charakteryzuje długi okres 
trwałości w środowisku, a raz wprowadzone w nim pozostają, biokumulują się  
w roślinach oraz włączają się do obiegu biologicznego. Część metali ciężkich  
w śladowych jest niezbędna do życia, jednak ich nadmiar pociąga za sobą 
negatywne skutki dla ludzi, zwierząt i roślin.17 Spalane osadów ściekowych 
powoduje wzrost stężenia metali ciężkich w popiołach.18 

Na podstawie studium literatury stwierdzono, że dotychczas nie prowadzono 
badań mających na celu statystyczną ocenę wpływu temperatury i czasu spalania 
osadów ściekowych na wymywalności metali ciężkich w popiołach. Wpływ 
parametrów spalania jest istotny z punktu widzenia potencjalnego ryzyka 
związanego z narażeniem środowiska naturalnego na metale ciężkie.   

Celem badań było określenie wpływu temperatury i czasu spalania osadów 
ściekowych na wymywalność wybranych metali ciężkich z popiołów. W badaniach 
wymywalności uwzględniono dwie metodyki przygotowania eluatów, różniące się  
w swej istocie wartością odczynów eluatów. Podejście to było podyktowane 
wpływem odczynu środowiska na rozpuszczalność związków metali.  

 
 

                                                           
10 S. Donatello, C. Cheeseman, Recykling and recovery routes for incinerated sewage sludge ash, 

„Waste Management” 2013, nr 11, t. 33,s. 2328-2340 
11 D.F. Lin, C.H.Weng, Use of sewage sludge ash as brick material, „Journal of Environmental 

Engineering” 2001, nr 10, t.127, s. 922-927 
12 G. Borkowski, M. Gajewska, E.Haustein, Możliwości zagospodarowania popiołów z termicznego 

przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2014,  
nr 3, t.17, s.393-402 

13 M. Perez-Carrion, F. Beaza-Brotons, J. Paya, J.M. Saval, E. Zornoza, M.V. Borracrete, P. Graces, 
Potential use of sewage sludge ash as cement replacement in precast concentrate blocks, „Materiales 
de Construction” 2014, nr 313, t. 64, s.15-23 

14 G. Hudziak, K. Gorozda, Z. Wzorek, Główne kierunki w zastosowaniu popiołów po termicznej obróbce 
osadów ściekowych, „Czasopismo Techniczne. Chemia” 2012, t.16, s.45-50 

15 P. Falaciński, Możliwości zastosowania popiołów fluidalnych przy realizacji przesłon 
przeciwfiltracyjnych w obiektach ochrony środowiska, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 
Budownictwo I Inżynieria Środowiska” 2011, nr 3/III, t.58, s.33-40 

16 M. Munjed, AI-Sharif, F. Mousa Attom, A geoenvironmental application of burned wastewater sludge 
ash in soil stabilization, “Environmental Earth Sciences„ 2014, nr 5, t. 71,s. 2453-2463 

17 J. Bernacka, L. Pawłowska, „Zmiany składu osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków w latach 
1998-2002”. Warszawa 2002 

18 L. Dąbrowska, Fractions of heavy metals in residue after incineration of sewage sludge, „Environment 
Protection Engineering” 2013, nr 2, t.39, s.105-113; J. Latosińska, J. Gawdzik, The evaluation of the 
mobility and leaching of heavy metals from sewage sludge ashes, Proceedings Venice 2014, Fifth 
International Symposium on Energy from Biomass and Waste, IWWG-International Waste Working 
Group, Island of San Servolo, Venice, Italy; 17-20 November 2014; J. Latosińska, J. Gawdzik, The 
impact of combustion technology of sewage sludge on mobility of heavy metals in sewage sludge ash, 
„Ecological Chemistry and Engineering S” 2014, nr 3, t. 21, s.465-475 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Munjed+M.+AI-Sharif%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Mousa+F.+Attom%22
http://link.springer.com/journal/12665
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Materiał i metody  
Osady ściekowe pochodziły z komunalnej oczyszczalni ścieków w Sitkówce-

Nowiny, do której dopływają ścieki z aglomeracji Kielce. Osady ściekowe pobrano 
po ustabilizowaniu beztlenowym, odwodnieniu i suszeniu w suszarce dyskowej.  

Pobrane do badań osady ściekowe wysuszono w suszarce laboratoryjnej  
w temperaturze 105oC. Następnie osady ściekowe rozdrobnione do frakcji <125µm 
spalono w piecu laboratoryjnym Naberthem w temperaturach z zakresu 600-980oC 
i czasie 2-20 minut. Całkowity czas przebywania próbki w piecu był sumą czasu 
nagrzewania się pieca do zadanej temperatury, czasu przebywania w zadanej 
temperaturze i ostygnięcia pieca do 20oC. 

Ze względu na obowiązujące normatywy, spalanie komunalnych osadów 
ściekowych realizowane jest najczęściej w temperaturach 850-950oC.19 Natomiast 
spalanie osadów w temperaturze poniżej  850oC było przedstawione w publikacji.20 

Badania zrealizowano zgodnie z dwuczynnikowym planem kompozycyjnym 
Boxa.21 Eksperyment obejmował pięć niezależnych powtórzeń w każdym punkcie 
planu (tab. 1). 

 

Tabela nr 1: Plan eksperymentu 
 

Próbka Temperatura spalania T,oC Czas spalania, t min 

1 600,0 11,0 

2 980,0 11,0 

3 655,6 4,6 

4 790,0 20,0 

5 655,6 17,4 

6 924,4 17,4 

7 790,0 11,0 

7bis 790,0 11,0 

8 790,0 2,0 

9 924,4 4,6 
 

Wykonano analizę funkcji regresji na podstawie wzoru:22 
 

f(x)= βo + β1∙X1+∙∙∙∙ + βm∙Xm  + β11∙X1
2 + β12∙X1∙X2 +∙∙∙∙+βmm∙Xm

2     (1) 
gdzie:    
f(x) – wartość oczekiwana stężenia badanego metalu ciężkiego w eluacie, 
X1, X2, …, Xn – zmienne niezależne,  
βo, β1,..., βm, β11, β12, …, β mm – nieznane współczynniki funkcji regresji. 

 

Współczynniki funkcji regresji określono metodą najmniejszych kwadratów. Na 
podstawie testu t-Studenta dla poziomu istotności α=0,05 zweryfikowano istotność 
współczynników funkcji regresji. Obliczenia statystyczne wykonano wykorzystując 
program SAS wersja 9,3. 

                                                           
19 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu 

termicznego przekształcania odpadów, Dz. U. Nr 37, poz. 339, 2002, z późn. zm.  
20 J. Werther, T. Ogada, Sewage sludge… op. cit. 
21 Z. Piasta, A. Lenarcik, Methods of statistical multi-criteria optimisation. (w:) A. M. Brandt (red.). 

Optimization Methods for Material Design of Cement-based Composites. London. New York 1998,  
s. 45-59 

22 Z. Piasta, A. Lenarcik, Method…, op. cit. 
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Badanie wymywalności metali ciężkich z popiołów z osadów ściekowych 
wykonano zgodnie normą23 oraz według procedury EP (procedura ekstrakcji). 
Procedura EP  polega na ługowaniu popiołów z osadów ściekowych wodą 
dejonizowaną o pH= 5,0 (pH stałe podczas badań, do korekty pH użyto 0,5N 
CH3COOH). Stosunek masowy popiołu z osadów ściekowych do ekstrahującej 
cieczy wynosił 1:10. Każdą próbę mieszano 24 godziny. Czas mieszania mógł być 
przedłużony o 4 godziny, jeżeli nie dodano maksymalnej ilości kwasu octowego. 
Pod koniec mieszania dodano wodę destylowaną w ilości równej czterokrotnej 
masie próbki pomniejszonej o ilość dodanego kwasu octowego.24 

Zawartość metali ciężkich w uzyskanych ekstraktach oraz w osadach 
ściekowych i popiołach z osadów oznaczono metodą na spektrofotometrze 
emisyjnym ze wzbudzoną plazmą ICP-OES Perkin-Elmer Optima 8000.25 
Prezentowane w tabeli 4 wartości metali ciężkich w popiołach z osadów 
ściekowych to sumą czterech frakcji metali ciężkich oznaczonych zgodnie  
z procedurą BCR.26 

Skład ziarnowy popiołów z osadów ściekowych ustalono wykorzystując 
dyfraktometr laserowy, Helos Partical Size Analysis.  

 
Wyniki badań i dyskusja   
Wyniki badań osadów ściekowych przedstawiono w tabeli 2. Główne tlenki 

badanych osadów ściekowych to SiO2, P2O5, CaO, Fe2O3, Al2O3, MgO. 
 

Tabela nr 2: Charakterystyka osadów ściekowych 
 

Wskaźnik Jednostka Osady ściekowe 

pH - 7,50 

uwodnienie % 72,6 

SiO2 % 8,81 

Al2O3 % 2,11 

Fe2O3 % 3,74 

CaO % 5,66 

MgO % 1,42 

SO3 % 0,01 

K2O % 0,58 

Na2O % 0,16 

                                                           
23 PN-EN 12457-2:2006, Charakteryzowanie odpadów – Wymywanie – Badanie zgodności  

w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów – Część 2: 
Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku 
materiałów o wielkości cząstek poniżej 4 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości). 

24 EPA Regulations on Land Disposal Restrictions. Appendix II–Toxicity Characteristic Leaching 
Procedure. 1991. 161: 1877. The Bureau of National  Affaris. Inc.Washington D.C. 20037 

25 PN-EN ISO 15587:2002. Water quality. Digestion for the determination of selected elements in water. 
Part 1: Aqua regia digestion; PN-EN ISO 11885:2009. Jakość wody – Oznaczanie wybranych 
pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną 

26 E.A. Alvarez, M. C. Mochón, J.C. Jiménez Sánchez, M.T. Rodríguez, Heavy metal extractable forms 
in sludge from wastewater treatment plants, „Chemosphere” 2002, nr 7, t.47, s.765-775; M. Chen,  
X. Li, Q. Yang, G. Zeng, Y. Zhang, D. Liao, J. Liu, J. Hu, L. Guo, Total concentration and speciation  
of heavy metals in sewage sludge from Changasha, Zhuzhou and Xiangtan in middle-south region  
of China, „Journal of Hazardous Materials” 2008, nr 160, s. 324-329; T. Chen, B. Yan, Fixation and 
partitioning of heavy metals in slag after incineration of sewage sludge, „Waste Management” 2012, 
nr 5, t.32, s. 957-964 
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Wskaźnik Jednostka Osady ściekowe 

P2O5 % 7,06 

TiO2 % 0,32 

Mn2O3 % 0,03 

SrO % 0,02 

ZnO % 0,03 

BaO % 0,04 

CuO % 0,02 

TOC % masy 33,69 
 

Tabela nr 3: Skład ziarnowy popiołów z osadów ściekowych 
 

Próbka 
x10 
µm 

x16 
µm 

x50 
µm 

x84 
µm 

x90 
µm 

x99 
µm 

1 2,45 3,32 14,43 43,11 52,57 82,13 

2 1736,17 1998,39 2791,72 3284,90 3365,56 3486,56 

3 2,61 4,00 19,93 59,21 69,46 100,59 

4 1,60 2,58 16,02 54,83 67,73 114,36 

5 2,11 3,01 14,13 43,48 52,80 82,38 

6 3,57 5,15 13,23 42,73 50,95 73,16 

7 1,66 2,71 17,43 57,90 70,80 120,99 

7bis 2,93 5,77 65,97 797,12 826,32 870,13 

8 1,81 2,82 16,48 56,23 67,80 101,34 

9 2,68 3,87 18,15 55,77 65,64 97,42 

 

Osady ściekowe spalone w temperaturze 980oC w czasie 11 minut wyróżniają 
się składem ziarnowym, gdyż zawierają największe ziarna spośród badanych 
popiołów. Popiół o najmniejszym uziarnieniu to popiół uzyskany w wyniku spalenia 
osadów ściekowych w temperaturze 600oC w czasie 11 minut. Na wielkość ziaren 
popiołu z osadów ściekowych wpływają temperatury charakterystyczne osadów 
ściekowych. Temperatury spiekania, mięknienia osadów ściekowych są niższe  
w porównaniu do odpowiednich temperatur paliw kopalnych.27 Potencjalną 
przyczyną różnic jest udział w osadach ściekowych alkaliów Na2O, K2O, CaO oraz 
tlenków MgO, FeO, pełniących funkcję topników.28 

Stężenie kadmu w osadach ściekowych spalonych w temperaturze 980oC  
w czasie 11 minut było największe z pośród próbek badanych popiołów (tab.4). Dla 
siedmiu z dziesięciu badanych popiołów zawartość kadmu była mniejsza  
w porównaniu do stężenia w osadach ściekowych. Na specyficzne zachowanie 
tego pierwiastka potencjalnie wpłynęły temperatura spalania osadów ściekowych 
ze względu na zakres przekraczający temperaturę topnienia oraz wrzenia 
związków tego metalu występujących w osadach ściekowych.29 

 

                                                           
27 K. Środa, A. Kijo-Kleczkowska, M. Schab,  M. Pietrasik, T. Ptak, J. Pytlos, Specyfika właściwości 

osadów ściekowych w odniesieniu do paliw węglowych i biomasy, „Archiwum Gospodarki Odpadami  
i Ochrony Środowiska” 2015, nr 2, t. 17, s. 69-82 

28 J. Latosińska, M. Źygadło, The application of sewage sludge as an expanding agent in the  
production of lightweight expanded clay aggregate mass, „Environmental Technology” 2011, nr 13,  
t. 32, s. 1471-1478 

29 A. Magdziarz, M. Wilk, Thermal characteristics…, op. cit.; F. Buhl, J. Ciba, L. Ciba, P. Górka, E. John, 
St. Rubel, Poradnik Chemika Analityka, tom 1. Warszawa 1994 
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Tabela nr 4: Stężenia metali ciężkich w osadach ściekowych oraz popiołach z osadów 

ściekowych, mg/kg s.m. 
 

Próbka Cd Ni Pb 

Osady ściekowe 1,36±0,04 26,27±0,22 130,51±1,68 

1 1,36± 0,68 53,76±27,26 170,28±7,71 

2 26,30±41,05 38,40±20,21 0,32±0,41 

3 21,75±41,81 32,43±6,37 108,82±70,87 

4 0,08±0,16 52,47±27,99 93,83±63,42 

5 0,95±1,14 57,27±22,21 156,01±7,18 

6 0,73±1,05 46,59±28,47 0,25±0,43 

7 0,24±0,20 47,88±24,80 87,37±60,08 

7bis 0,20±0,39 54,22±31,95 75,56±61,83 

8 0,27±0,47 40,25±25,92 0,00±0,00 

9 0,14±0,16 48,62±27,93 97,65±64,65 

± odchylenie standardowe  
 

Zawartość niklu w popiele z osadów ściekowych wzrosła dla każdego  
z przyjętych warunków temperaturowo-czasowych spalania osadów w porównaniu 
do materiału kierowanego do obróbki termicznej. Największym stężeniem niklu 
charakteryzują się popioły z temperatury spalania 655,6oC przez 17,4 minuty oraz  
790oC przez 11 minut (tab.4).  

Największe stężenie ołowiu odnotowano dla osadów spalonych  
w temperaturze 600oC w czasie 11 minut. Dla trzech z dziesięciu badanych 
popiołów zawartość ołowiu była mniejsza w porównaniu do stężenia w osadach 
ściekowych.  

Popioły uzyskane w wyniku spalenia osadów ściekowych w temperaturze 
980oC (11 minut) oraz 655,6oC (4,6 minuty) charakteryzowały się  
największym wzrostem stężenia kadmu, odpowiednio 19345% i 1599%  
(rys.1.). Natomiast spalenie osadów ściekowych w temperaturze 655,6oC  
(17,4 minuty) spowodowało wzrost stężenia niklu o 218% w porównaniu  
do zawartości w osadach ściekowych. Największy 130% wzrost stężenia ołowiu 
stwierdzono dla osadów ściekowych spalonych w temperaturze 600oC w czasie  
11 minut. 

Stężenia kadmu, niklu, ołowiu w eluatach otrzymanych według procedury  
EP (tab.5.) przekraczają dopuszczalne limity w wodach powierzchniowych  
(tab.9). Podobnie stężania kadmu i ołowiu w eluatach otrzymanych zgodnie  
z normą30 w większości próbek nie spełniają dopuszczalnych limitów w wodach 
powierzchniowych (tab. 7, tab. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 PN-EN 12457-2:2006…, op. cit. 
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Rysunek nr 1: Porównanie stężenia metali ciężkich w popiołach z osadów ściekowych 

do stężenia w osadach ściekowych 
 

 
 

Tabela nr 5: Wymywalność metali ciężkich z popiołów z osadów ściekowych według 

procedury EP, mg/dm3 
 

Próbka Cd Ni Pb 

1 1,1900±2,5572 0,0000±0,0000 0,0008±0,0018 

2 0,1600±0,3071 0,3282±0,2128 0,2813±0,6291 

3 0,4155±0,8706 0,0000±0,0000 0,0411±0,0603 

4 0,2084±0,2906 1,8050±0,5052 0,0178±0,0276 

5 0,1020±0,1600 0,0564±0,1262 0,0045±0,0100 

6 0,2499±0,2784 0,6142±0,4187 0,3056±0,6834 

7 0,2585±0,3098 1,4799±0,9461 0,5729±0,9813 

7bis 0,0424±0,0582 1,5608±0,9561 0,414±0,9258 

8 0,0083±0,0156 0,9450±0,9480 0,0742±0,1660 

9 0,1022±0,0762 0,570±0,3778 0,3676±0,6730 

± odchylenie standardowe  
 

Tabela nr 6: Przewodność i pH wyciągów wodnych dla metody EP 
 

Próbka Przewodność, mS pH 

1 53,8±3,6 5,1±0,03 

2 31,1±5,6 5,0±0,16 

3 54,4±1,2 5,1±0,01 

4 55,4±0,8 5,1±0,07 
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Próbka Przewodność, mS pH 

5 55,8±0,4 5,1±0,01 

6 25,2±5,7 5,0±0,12 

7 57,3±0,4 5,1±0,07 

7bis 57,9±0,7 5,1±0,04 

8 57,3±0,6 5,1±0,04 

9 38,2±1,1 5,1±0,11 

± odchylenie standardowe  
 

Tabela nr 7: Wymywalność metali ciężkich z popiołów z osadów ściekowych według 

metody PN-EN 12457-2, mg/dm3 
 

Próbka Cd Ni Pb 

1 0,0324±0,0641 0,0000±0,0000 0,2536±0,5072 

2 0,0000±0,0000 0,0000±0,0000 0,1677±0,3354 

3 0,0231±0,0463 0,0000±0,0000 0,2602±0,5204 

4 0,0000±0,0000 0,0000±0,0000 0,2658±0,5315 

5 0,0025±0,0050 0,0000±0,0000 0,2778±0,5556 

6 0,0195±0,0390 0,0000±0,0000 0,2625±0,5249 

7 0,0000±0,0000 0,0000±0,0000 0,0197±0,0394 

7bis 0,0005±0,0011 0,0000±0,0000 0,0680±0,1360 

8 0,0028±0,0057 0,0000±0,0000 0,0218±0,0435 

9 0,0036±0,0073 0,0199±0,0398 0,0000±0,0000 

± odchylenie standardowe 
 

Tabela nr 8: Przewodność i pH wyciągów wodnych dla  metody PN-EN 12457-2 
 

Próbka Przewodność, mS pH 

1 21,5±0,7 6,8±0,03 

2 7,3±0,4 8,7±0,18 

3 22,7±1,4 6,7±0,14 

4 24,3±3,0 8,3±0,05 

5 24,9±1,8 6,9±0,11 

6 10,9±1,2 8,3±0,21 

7 25,9±1,4 8,1±0,37 

7bis 27,1±1,8 8,0±0,30 

8 28,5±1,2 7,7±0,36 

9 14,4±3,1 8,6±0,32 

± odchylenie standardowe  
 

Wraz ze zwiększeniem kwasowości eluatów stwierdzono zwieszenie 
dostępności  kadmu, a w mniejszym stopniu niklu i ołowiu. Według31 podobne 
zachowanie się wyżej wymienionych metali ciężkich stwierdzono dla osadów 
ściekowych. 

 
 

                                                           
31 W. Szulc, B. Rutkowska, Ocena możliwości wykorzystania w rolnictwie osadu ściekowego z miejskiej 

oczyszczalni ścieków, „Acta Agrophysica” 2002, t. 70, s. 317-323 
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Tabela nr 9: Dopuszczalne limity zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych32 
 

Pierwiastek 

Dopuszczalne limity w wodach powierzchniowych, mg/dm3 

kategoria A1 kategoria A2 kategoria A3 

zalecane 
dopusz-
czalne 

zalecane 
dopuszcz-

alne 
zalecane 

dopusz-
czalne 

Cu 0,02 0,05 0,05 0,05 1 0,5 

Fe 0,1 0,3 1 2 1 2 

Zn 0,5 3 1 5 1 5 

Pb - 0,05 - 0,05 - 0,05 

Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

Cr - 0,05 - 0,05 - 0,05 

Ni - 0,05 - 0,05 - 0,2 

Hg 0,0005 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 

 

Współczynnik determinacji dla funkcji regresji opisującej zależność 
wymywalności kadmu z popiołów ze spalenia osadów ściekowych od temperatury  
i czasu spalania świadczy o słabym dopasowaniu modelu z wynikami 
eksperymentu. Całkowity model nie jest istotny statystycznie (tab. 10). 

W przypadku niklu wartość współczynnika determinacji świadczy o dobrym 
dopasowaniu modelu z wynikami eksperymentu. Natomiast całkowity model nie 
jest istotny statystycznie, p ma wartość 0,1438 (tab. 10).  

Ze względu na brak statystycznej istotności modeli wnioski dla wymywalności  
kadmu i niklu powinny być stosowane z dużą ostrożnością. 

 

Tabela nr 10: Funkcje regresji dla wymywalności metali ciężkich według procedury EP 
 

Metal Funkcja regresji  
R2 

p 
modelu 

p 
temperatury 

spalania 

p  
czasu 

spalania 

Cd Cd_EP = -1,504678+0,003895T-
0,001084t-

0,000002504T2+0,000020955T,t-
0,000244t2 

0,5617 0,1438   

Ni Ni_EP = -
27,842960+0,070035T+0,157106t-
0,000043444T2+0,000012748T,t-

0,00568t2 

0,7981 0,1438   

Pb Pb_EP = -
6,208898+0,014508T+0,11164t-
0,000008528T2-0,000007365T,t-

0,004969t2 

0,9086 0,0333 0,029 0,0427 

 

Wartość współczynnika determinacji dla funkcji regresji opisującej zależność 
wymywalności ołowiu dla badanych popiołów z osadów ściekowych świadczy  
o bardzo dobrej zgodności funkcji regresji z danymi z eksperymentu. Całkowity 
model jest istotny statystycznie, p charakteryzuje wartość 0,0333. Bardziej istotny 

                                                           
32 EPA Regulations on Land Disposal…, op. cit. 
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statystycznie jest wpływ temperatury spalania osadów ściekowych (p=0,029), niż 
czasu spalania (p=0,0427) na wymywalność ołowiu z popiołów (tab.10). 

Dla przyjętego w eksperymencie planu badań wyniki stężeń kadmu, niklu  
i ołowiu w eluatach uzyskanych  zgodnie z normą33 nie mogą stanowić podstawy 
do statystycznego opisu zależności wymywalności badanych metali ciężkich od 
temperatury i czasu spalania. Brak modeli dla wymywalności badanych metali 
ciężkich spowodowany był zbyt małą zmiennością otrzymanych wyników.  

 
Podsumowanie i wnioski 
Zmiana stężenia metali ciężkich w popiołach ze spalenia osadów,  

w porównaniu do osadów ściekowych, była spowodowana charakterystycznym 
zachowaniem się pierwiastka pod wpływem spalania. Dodatkowo ubytek masy 
organicznej osadów ściekowych spowodował wzrost względnej zawartość metali 
ciężkich w popiołach. 

Przeprowadzone badania potwierdziły wpływ odczynu środowiska na 
rozpuszczalność związków metali w środowisku. Wyższe wartości odczynu 
sprzyjały mniejszej wymywalności badanych metali ciężkich z popiołów ze spalenia 
osadów ściekowych.  

Wyniki wymywalności uzyskane według normy PN-EN 12457-2:2006 dla 
badanych metali ciężkich z popiołów dla czasu i temperatury spalania zadanych 
zgodnie z przyjętym planem eksperymentu nie pozwoliły na sformułowanie modeli 
statystycznych opisujących wpływ wyżej wymienionych parametrów na 
wymywalność kadmu, niklu i ołowiu.  

W przypadku eluatów otrzymanych zgodnie z procedurą EP modele dla 
kadmu i niklu nie były istotne statystycznie. Model opisujący zależność 
wymywalności od temperatury i czasu spalania osadów ściekowych otrzymano dla 
ołowiu. Wykazano, że na wymywalność ołowiu statystycznie istotnie wpływa 
temperatura,  a nie czas spalania osadów ściekowych.  

 
Streszczenie  
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii do biomasy 

zalicza się osady ściekowe pochodzące z oczyszczania ścieków komunalnych. 
Właściwości osadów ściekowych oraz stan prawny gospodarowania odpadami,  
w tym odpadami charakteryzującymi się ciepłem spalania powyżej 6 MJ/kg suchej 
masy, przyczynia się do wzrostu w Polsce popularności spalania osadów 
ściekowych. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i czasu 
spalania na wymywalność wybranych metali ciężkich z popiołów ze spalenia 
osadów ściekowych. Wykazano, że na wymywalność ołowiu statystycznie istotnie 
wpływa temperatura,  a nie czas spalania osadów ściekowych.  

 
Summary 
According to the Law on Renewable Energy Sources Biomass includes 

sewage sludge from municipal wastewater treatment. The properties of sewage 
sludge and the legal status of waste management, including waste heat of 
combustion characterized by above 6 MJ/kg dry weight, contributes to the growth 
in Poland popularity sewage sludge incineration. The paper presents the results  

                                                           
33 PN-EN 12457-2:2006…, op. cit. 
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of the impact of temperature and time of combustion on leaching of chosen heavy 
metals from the sewage sludge ash. It has been shown that leaching of lead 
statistically significantly is influenced by temperature, not the time of combustion  
of sewage sludge.  
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WPŁYW PRACY INSTALACJI SOLARNEJ Z KOLEKTORAMI PŁASKIMI  

W DOMU JEDNORODZINNYM NA OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 
I STRUMIENIA ODPADÓW 

 
 
Wprowadzenie 
Polska jest jednym z europejskich liderów pod względem wydobycia węgla, ze 

względu na stosunkowo bogate zasoby tego surowca.1 Pozwala to na krajowe 
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w sposób stabilny, ciągły i na obecne 
warunki tani, stąd też pozyskiwanie energii pierwotnej w Polsce w głównej mierze 
oparte jest na jego spalaniu.2 Ropa naftowa, gaz ziemny, a także odnawialne 
źródła energii (OZE), są wykorzystywane w mniejszym stopniu. Te ostatnie 
zaczynają jednak odgrywać coraz większą rolę, a ich udział w sumarycznym 
bilansie w 2013 roku wyniósł 11,9%.3 Zwiększenie udziału OZE w produkcji energii 
wynika m.in. z polityki ekologicznej państwa i według unormowań prawnych  
w 2020 roku udział ten w końcowym zużyciu energii brutto powinien wynieść 15%.4 
Pewną rolę w osiągnięciu tego poziomu mogą spełnić kolektory solarne.5 Na 
obszarze Polski maksymalne dostępne natężenie promieniowania słonecznego 
jest nie większe niż 1 kW/m2, z czego w ciągu doby można uzyskać do ok. 9 kWh 
energii na m2 powierzchni ziemi.6 Ze względu na warunki klimatyczne oraz pory  
i nocy, pozyskiwanie energii słonecznej jest i niestabilne i periodyczne, stąd też 
konieczne jest wspieranie jej klasycznymi metodami spalania paliw kopalnych. 
Dodatkowo produkowanie czystej dla środowiska energii jest droższe i zasadność 
inwestycyjna często zależy od pomocy finansowej ze strony państwa.7 

Realizację zwiększania udziału zastosowania OZE mogą podejmować nie 
tylko zakłady energetyczne i ciepłownicze, ale także prywatni odbiorcy.8 
Przykładem takiego wykorzystania jest przedstawiona w pracy instalacja ciepłej 
wody użytkowej (CWU) w domu jednorodzinnym, zasilana przez trzy kolektory 

                                                           
1 Coal Industry Across Europe, Bruksela 2013, s. 77 
2 Energia, GUS. Warszawa 2015, s. 4. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – 

analizy scenariuszowe, L. Gawlik (red.). Katowice 2013, s. 9, 19-21 
3 Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r., GUS. Warszawa 2014, s. 29 
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r., „Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej” 2009, L 140, s. 46 
5 Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku. Warszawa 2013,  

s. 15. Węgiel..., L. Gawlik (red.), op. cit., s. 125 
6 D.J.C. MacKay, Zrównoważona Energia – Bez Pary w Gwizdek. Wrocław 2011, s. 47. Wskaźniki 

emisji i wartości opałowe paliwa oraz typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne 
dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, Oficjalna Strona Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/dane-do-swiadectw-charakterystyki-
energetycznej-budynkow (pobrano 23.07.2015 r.) 

7 D. Kryzia, P. Olczak, Dobór mocy (liczby) kolektorów słonecznych w zależności od charakterystyki 
energetycznej budynku i zastosowanych źródeł ciepła, „Logistyka” 2014, nr 4, s. 4587 

8 M. Sobolewski, Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, „Studia BAS” 2010, 
nr 1(21), s. 274 
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płaskie oraz wspomagana przez kotły: węglowy i gazowy. Ten typ kolektorów  
jest w warunkach polskich stosowany najczęściej.9 W celu oszacowania ich 
efektywności pozyskiwania energii słonecznej, wykorzystano dane pochodzące  
z bezpośrednich pomiarów w pobliżu instalacji. 

 
Instalacja cwu przed i po modernizacji 
Budynek z analizowaną instalacją powstał w połowie lat 80., znajduje się  

w woj. małopolskim i zamieszkiwany jest przez 4-5 osób Charakteryzuje się on 
całorocznym zapotrzebowaniem cieplnym, związanym z przygotowaniem CWU  
i sezonowym, w przypadku centralnego ogrzewania (CO). Ciepła woda użytkowa 
wykorzystywana jest głównie do celów higieny osobistej, doraźnego mycia naczyń 
(zmywarka korzysta tylko z wody zimnej), mebli, okien, podłóg i innych tego typu 
powierzchni. Przybory sanitarne, skąd pobierana jest CWU, są zlokalizowane  
w kuchniach i łazienkach. Przed modernizacją potrzeby cieplne pokrywano  
z trzech źródeł ciepła: 

- gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody, pracującego tylko w celu 
przygotowania CWU (pomieszczenie: kotłownia gazowa z łazienką), 

- kotła węglowego, typ S6WC-17, producent Ogniwo Biecz, zasilającego 
wyłącznie instalację CO (kotłownia węglowa), 

- kotła gazowego z otwartą komorą spalania firmy Vaillant, pracującego jako 
pomocnicze źródło ciepła do instalacji CO (kotłownia gazowa z łazienką). 

 

Rysunek nr 1: Dom jednorodzinny z zaznaczeniem rozmieszczenia 

charakterystycznych miejsc: 1 – kolektory płaskie, 2 – komin od kotła węglowego,  
3 – miernik natężenia promieniowania słonecznego. 

 

 
 

Modernizacja kotłowni gazowej (2012 r.) polegała na zastąpieniu gazowego 
pojemnościowego podgrzewacza wody układem, składającym się ze źródeł ciepła 
(KP, KG) i zasobnika dwuwężownicowego (solarnego, ZS), o pojemności 220 dm3. 
Jest on zasilany w wodę pochodzącą ze studni, dostarczaną przez układ 
hydroforowy. Górną wężownicę podłączono do nowego kotła gazowego (kocioł 
kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania firmy Saunier Duval), a dolną do 

                                                           
9 Rynek kolektorów słonecznych w Polsce, IEO. Warszawa 2014, s. 6 
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trzech kolektorów płaskich (producent BIAWAR), umiejscowionych na dachu 
budynku. W celu poprowadzenia rurociągu, wykorzystano kanał spalinowy 
zlikwidowanego podgrzewacza. W 2014 roku połączono górną wężownicę 
zasobnika z instalacją centralnego ogrzewania. Dzięki temu można ogrzewać 
wodę w zasobniku także kotłem węglowym oraz gazowym z parametrami CO (tak, 
jak grzejniki w pomieszczeniach). Dodatkowy sterownik z elektrozaworem 
umożliwia przepływ tylko wtedy, gdy temperatura obiegu wody grzewczej 
(zasilania) jest wyższa, niż temperatura T3 w zasobniku. Połączenie instalacji 
centralnego ogrzewania pracującej w układzie zamkniętym z kotłem węglowym, 
pracującym w oddzielnej kotłowni w układzie otwartym, realizowane jest na 
wymienniku typu LB. Po stronie otwartego układu kotłowego zamontowany jest 
także dodatkowy zasobnik jednowężownicowy CWU (ZK) o poj. ok. 100 dm3,  
z którego jest możliwe alternatywne zasilanie zasobnika solarnego na wlocie 
zimnej wody. Instalację podgrzewania ciepłej wody użytkowej przedstawiono na 
Rysunek nr 2:. 

 

Rysunek nr 2: Schemat instalacji do wytwarzania CWU 
 

 
 

Priorytetowym źródłem ciepła dla potrzeb podgrzewania CWU są kolektory 
solarne. W przypadku niewystarczających parametrów, spowodowanych głównie 
warunkami zewnętrznymi (noc, duże zachmurzenie, itp.), zapotrzebowanie cieplne 
pokrywane jest przez kocioł gazowy. W okresach wystąpienia w budynku potrzeb 
grzewczych uruchamiany jest zamiast niego kocioł węglowy, obsługujący zarówno 
CO, jak i dogrzewanie CWU. 
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Układ pomiarowy 
Badania przeprowadzono w okresie 1.01.2015-30.06.2015 r. z użyciem m.in.: 

sterownika firmy BIAWAR (typ PLUM) z opcją licznika ciepła, w który jest 
wyposażony układ solarny (Rysunek nr 3a), ciepłomierza firmy Danfoss, 
zainstalowanego na górnej wężownicy zasobnika solarnego (Rysunek nr 3b), 
gazomierza firmy INTERGAZ (Rysunek nr 3c), miernika natężenia promieniowania 
słonecznego (pyranometr firmy Eppley), wchodzącego w skład stanowiska 
solarnego, czujników rezystorowych (sterownik PLUM) oraz termoelementów 
(miernik typ PROVA 800), służących wyznaczeniu temperatury w różnych 
punktach instalacji. 

 

Rysunek nr 3: Mierniki zastosowane w instalacji: a) uzysków solarnych (QS), b) ciepła 

dostarczonego do górnej wężownicy ZS (QZS_G+QZS_W), c) zużycia gazu (VG) 
 

a) b) c) 

 
 

 
Rysunek nr 4: Miernik natężenia promieniowania słonecznego (G0) 
 

 
 

Efektywność pozyskiwania energii słonecznej 
W celu określenia docierającej do powierzchni ziemi energii słonecznej, dostępnej 
do przetworzenia na cele CWU, wykorzystano dane z bezpośrednich pomiarów 
natężenia promieniowania słonecznego, wykonywanych w stosunkowo niewielkiej 
odległości od kolektorów solarnych (Rysunek nr 5). Są one zapisywane 
automatycznie co 10 s. Miernik promieniowania ustawiono w poziomie  
i zabezpieczono od strony północnej czarną przesłoną, aby wyeliminować wpływ 
odbitego promieniowania od jasnej elewacji budynku. Wartość zmierzonego 
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natężenia promieniowania (G0) wykorzystano do obliczenia nasłonecznienia na 
powierzchnię kolektorów (Im0_KP). Następnie, z uwagi na różnicę położenia 
płaszczyzny aparatury pomiarowej (poziom) i kolektorów (kierunek południowo-
zachodni, kąt 30° od poziomu), wartości Im0_KP skorygowano z użyciem danych  
z roku referencyjnego (SW30/N0_m) do ImSW30_KP.10 

Ilość pobranej przez układ solarny energii odczytywano codziennie  
ze sterownika, w formie uzysków ciepła (QS). Są one wyznaczane na bieżąco  
z zależności: 

         pwpS PmCTTQ 









60

1
41 max

  

Realna ilość ciepła dostarczona do dolnej wężownicy zasobnika solarnego 
(QZS_S) jest mniejsza, ze względu na m.in. położenie czujnika temperatury T1 przy 
kolektorach, a nie przy zasobniku. Wiąże się to z liniowymi stratami ciepła  
i okresami rozruchu instalacji. Założono, że straty te wynoszą 20% (QZS_S=0,8*QS). 
Przez półrocze (biorąc pod uwagę QZS_S) w układzie solarnym przetworzono 31,4% 
promieniowania słonecznego zmierzonego na płaszczyźnie poziomej (Im0_KP). Po 
skorygowaniu wartości wg kierunku zamontowania kolektorów otrzymano 30,2% 
(dla ImSW30_KP, Rysunek nr ). Wartość ta jest porównywalna z danymi podawanymi 
przez producenta kolektorów (29,4%).11 Relatywnie wyższa sprawność 
pozyskiwania energii w układzie w marcu może być związana z większym poborem 
ciepłej wody w tym okresie. 

 

Rysunek nr 5: Porównanie energii słonecznej dostępnej i pobranej; pow. kol. = 5,61 

m2;  nasłonecznienie na płaszczyznę poziomą (Im0_KP),  nasłonecznienie skorygowane 

(ImSW30_KP),  ciepło dostarczone do zasobnika (QZS_S). 
 

 
 
 

                                                           
10 Wskaźniki emisji..., op. cit. 
11 Oferta producenta instalacji zestawu solarnego BIAWAR, s. 4 
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Pomiary cieplne i obliczenie zużytego paliwa 
Wyznaczenie ilości zużytych paliw, potrzebnych do określenia efektu 

ekologicznego dla różnych wariantów zasilania instalacji CWU, wykonano  
w oparciu o dane pomiarowe dotyczące ciepła i zużycia gazu. Ze względu na brak 
liczników ciepła przy poszczególnych kotłach i zasobniku ZK, odpowiednie ilości 
przekazywanej energii oszacowano wg algorytmu (Rysunek nr 6). 

 

Rysunek nr 6: Algorytm obliczeń masy zużytego węgla; podwójną linią obramowano 

wielkości mierzone, cyframi rzymskimi (w indeksach) oznaczono miesiące 
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Sumę ciepła dostarczonego od kotła gazowego i węglowego do górnej części 
zasobnika solarnego (QZS_G+QZS_W), odczytywano z licznika ciepła. Wybierając 
okresy, w których pracował tylko jeden z kotłów, na podstawie danych  
z ciepłomierza, można określić ile ciepła dostarczono do zasobnika z wybranego, 
tradycyjnego źródła ciepła. W maju i czerwcu, jako wspomagający układ solarny, 
pracował tylko kocioł gazowy. Porównując ilość spalonego w tym czasie gazu (VG) 
i zmierzonego ciepła (QZS_G), wyznaczono współczynnik konwersji jednostki paliwa 
na jednostkę energii dostarczonej do zasobnika (KG_ZS). Na niską efektywność 
przekazywania ciepła uzyskanego podczas spalania gazu wpływają długie odstępy 
pomiędzy załączeniami i krótkie okresy pracy kotła, w czasie których podgrzewana 
jest około połowa pojemności zasobnika ZS i to tylko o kilkanaście K. Ponieważ 
kocioł gazowy w całym analizowanym okresie był wykorzystywany jedynie do 
celów CWU założono, że współczynnik konwersji jest stały dla całego półrocza. 
Uwzględniając zużycie gazu za 6 miesięcy wyznaczono sumaryczną ilość ciepła 
dostarczoną od kotła gazowego do zasobnika solarnego. Odejmując tę wartość od 
odczytanej z ciepłomierza, obliczono ilość ciepła przekazaną od kotła węglowego 
do górnej wężownicy zasobnika solarnego (QZS_W). 

W okresach, w których uruchamiany jest kocioł węglowy, zasobnik solarny 
może być zasilany z dodatkowego zasobnika przy kotle węglowym. W celu 
oszacowania ciepła dostarczonego do ZS od ZK (QZS_ZK), przybliżono ilość energii 
wyprowadzonej z ZS w formie użytecznej i strat (QZS_CWU=QCWU+QZS_STR),  
a następnie zbilansowano, uwzględniając ciepło dostarczone do górnej i dolnej 
wężownicy zasobnika solarnego (QZS_G+QZS_W+QZS_S). Do oszacowania QZS_CWU 
wybrano miesiąc, w którym: nie uruchamiano KW (nie używano zasobnika ZK), nie 
zanotowano znacznych przegrzewów (powyżej 70°C, a przez ponad 90% czasu  
T3 < 60°C) oraz okresów urlopowych użytkowników. Jedynym okresem, który 
spełniał wymienione warunki, był maj. Obliczone na tej podstawie średnie 
miesięczne zapotrzebowanie na ciepło dostarczane do zasobnika ZS (Rysunek  
nr 7) wykorzystano do przybliżenia QZS_CWU dla półrocza. 

 

Rysunek nr 7: Ciepło dostarczone do zasobnika (maj 2015) przez:  układ solarny,  

kocioł gazowy,  średnia miesięczna 
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Straty na przesyle (pomiędzy zasobnikami ZK i ZS) oraz z samego zasobnika 
ZK (QZK_STR) oszacowano na 20%. Dzięki temu obliczono ciepło dostarczone od 
kotła węglowego do zasobnika ZK (QZK_W). Uwzględniając sprawności dystrybucji 

od źródła do zasobników (wraz ze stratami postojowymi; do ZS W(ZS)=0,9, do ZK 

W(ZK)=0,95), wyznaczono sumaryczną ilość ciepła wyprodukowanego w kotle 
węglowym (QW). Następnie, na podstawie wartości opałowej (Qi= 29 MJ/kg)12  

i sprawności wytwarzania ciepła w źródle (źr=0,78), obliczono masę zużytego 
paliwa węglowego (mW). Sumaryczne zużycie paliwa dla wariantu instalacji po 
modernizacji (zwanej dalej „solar+gaz+węgiel”) wyniosło 25,25 m3 gazu i 78 kg 
węgla. Bilans cieplny zasobników: solarnego i przy kotle węglowym, przedstawiono 
na Rysunku nr 8. 

 

Rysunek nr 8: Bilans cieplny zasobników 
 

 
 

Warianty symulacyjne 
Dla istniejącej instalacji podgrzewania CWU („solar+gaz+węgiel”) można 

teoretycznie rozpatrywać wiele alternatywnych rozwiązań pod względem 
zastosowania źródeł ciepła. Do analizy wybrano te, które są powszechnie 
stosowane w domach jednorodzinnych w Polsce i jednocześnie wykorzystywane  
w zmodernizowanej instalacji. Opracowano dwa warianty: 

1. „gaz” – dla potrzeb przygotowania CWU pracuje nowy kocioł gazowy, 
który dostarcza ciepło do górnej wężownicy ZS. Jest to podobne 
rozwiązanie pod względem efektów ekologicznych w stosunku do stanu 
sprzed modernizacji instalacji z 2012 r. 
 

                                                           
12 Orzech I – Węgiel kamienny, energetyczny, typ 31-33, Oficjalna Strona Katowickiego Holdingu 

Węglowego, http://www.khw.pl/oferta/orzech_I.html (pobrano 16.07.2015 r.) 
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2. „węgiel” – dla potrzeb przygotowania CWU pracuje kocioł węglowy, który 
dostarcza ciepło do wężownicy ZK. Opcja podgrzewania ZS nie jest 
zalecana głównie ze względu na znaczną odległość ZS od KW oraz na 
zastosowany wymiennik LB oddzielający układ otwarty od układu 
zamkniętego instalacji CO (powodujący konieczność używania dwóch 
pomp obiegowych, nawet poza sezonem grzewczym). 

Dla obu wariantów założono, że suma dostarczonej energii do zasobnika 
(solarnego dla KG i przy kotle węglowym dla KW) jest równa obliczonemu dla 
półrocza QZS_CWU oraz przyjęto te same sprawności wytwarzania i transportu 
ciepła, co poprzednio. Dzięki temu wyznaczono niezbędne ilości paliwa do 
dostarczenia przez półrocze (dla KG i KW), wg wzorów: 
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Porównanie emisji i strumienia odpadów 
Emisja gazów i pyłów do atmosfery oraz strumień produkowanych odpadów 

zależy od rodzaju i jakości paliwa oraz od typu i wielkości kotła. Podstawowym 
paliwem dla KW był węgiel orzech I (typ 31-33), dla którego na podstawie danych 
producenta13 przyjęto zawartość siarki SW = 0,4% oraz popiołu AW = 5,5%. Dla 
gazu ziemnego wysokometanowego (paliwo KG)14 przyjęto zawartość siarki SG = 
20 mg/m3. 

W tab. 1 przedstawiono wybrane wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla węgla 
kamiennego (kocioł z rusztem stałym i sztucznym ciągiem) oraz dla gazu 
ziemnego. Na ich podstawie obliczono emisję gazów i pyłów (tab. 2), 
wykorzystując wcześniej oszacowane dla trzech wariantów dane o ilości paliwa, 
wraz z zawartościami siarki i popiołu. 

 

Tabela nr 1: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń na jednostkę paliwa15 
 

Paliwo Jednostka CO2 CO SO2 NOX pył 

Węgiel 
kamienny 

kg/kg pal. 1,85 0,07 0,016*SW 2,00*10-3 1,5*10-3 *AW 

Gaz kg/m3 pal. 2,00 3*10-4 2*10-6 *SG 1,52*10-3 5*10-7 

 
 
 

                                                           
13 Ibidem 
14 Parametry charakteryzujące jakość przesyłanego gazu, Oficjalna Strona Gaz-system, http://www.gaz-

system.pl/strefa-klienta/system-przesylowy/parametry-charakteryzujace-jakosc-przesylanego-gazu/ 
(pobrano 16.07.2015 r.) 

15 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW. 
Warszawa 2015, s. 6, 8 



1723 
________________________________________________________________________________________ 

Tabela nr 2: Porównanie emisji zanieczyszczeń (w kg/6 miesięcy) dla 3 wariantów: 

war. symulacyjne:  „węgiel”,  „gaz”, war. rzeczywisty:  „solar+gaz+węgiel” 
 

Emisja CO2 Emisja CO Emisja SO2 Emisja NOX Emisja pyłu 

     

 

Rozpatrując całość instalacji („solar+gaz+węgiel”) w stosunku do wariantu 
„węgiel”, uzyskuje się redukcję emisji wszystkich uwzględnianych wskaźników (od 
54,2% dla CO2 do 66,1% dla pyłu). Podobną redukcję (66,1%) osiągnięto  
w przypadku ilości powstających odpadów ze spalania węgla w postaci popiołu  
(z 12,65 kg do 4,29 kg). W porównaniu z wariantem „gaz”, można zauważyć 
znaczną redukcję emisji CO2 i NOX, odpowiednio 71% i 62%, ale z kolei 
zwiększenie ilości pozostałych analizowanych substancji (tlenku węgla(II), SO2, 
pyłu i popiołu), za które odpowiada wspomaganie układu kotłem węglowym 
(praktycznie tylko w okresie zimowym). 

Stopień redukcji poszczególnych składników w porównaniu do wariantów 
symulacyjnych nie jest wprost proporcjonalny do stopnia pokrycia zapotrzebowania 
na ciepło do CWU przez układ solarny. Różnice te wynikają m.in. z odmiennych 
wartości wskaźników dla wykorzystanych paliw, proporcji spalanych paliw (wybór 
użytkownika) oraz z całkowitych sprawności systemów. Dla układu gazowego 
współczynnik konwersji (łączący sprawność wytwarzania i przesyłu z wartością 
opałową) wyznaczono uwzględniając dane pomiarowe z ciepłomierza  
i gazomierza. Dla układu węglowego współczynnik ten oszacowano w oparciu  
o sprawność urządzenia grzewczego podawaną przez producenta i przyjęte 
sprawności przesyłu. 

 
Podsumowanie 
W analizowanym półroczu pozyskiwano energię słoneczną w układzie 

solarnym z 30,2% efektywnością. Średnie zapotrzebowanie na ciepło dostarczone 
do zasobnika CWU wyniosło 7,3 kWh/dzień. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz możemy stwierdzić, że przez 
półrocze działanie samego układu solarnego pokryło 63% zapotrzebowania na 
ciepło CWU (stosunek wartości QZS_S i QZS_CWU). W przypadku rozpatrywanego 
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budynku miało to pozytywny wpływ na środowisko, poprzez zmniejszenie emisji 
gazów i pyłów do atmosfery, bezpośrednio związane z mniejszym zużyciem 
tradycyjnych paliw. 

Za emisję zanieczyszczeń z obecnie działającej instalacji („solar+gaz+węgiel”) 
odpowiada w głównej mierze kocioł węglowy. Wynika to z większej szkodliwości 
węgla na jednostkę paliwa (z wyjątkiem CO2), a także z trójkrotnie większego jego 
zużycia w porównaniu do gazu. Pomimo to, w stosunku do wariantu „węgiel”, 
uzyskano redukcję emisji wszystkich wskaźników, włącznie z popiołem. Wykazanie 
różnego stopnia zmian emisji substancji w wariancie rzeczywistym, w stosunku do 
wariantów symulacyjnych (nawet, gdyby wartości wskaźników dla węgla i gazu 
byłyby sobie równe), jest związane z inną całkowitą sprawnością danego układu. 

Zwiększenie uzysków solarnych jest możliwe przez m.in. zwiększanie 
pojemności zastosowanego zasobnika solarnego. Jednak rozbudowywanie 
układów powoduje wzrost strat ciepła, które mogą pochłaniać efekty modernizacji, 
a przy okazji komplikują użytkowanie instalacji. 

 
Streszczenie 
W istniejącym domu jednorodzinnym o 4-5 użytkownikach w województwie 

małopolskim, zmodernizowano system podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Przed inwestycją źródłem ciepła był gazowy pojemnościowy podgrzewacz wody. 
Zmiany polegały na zamontowaniu kotłów gazowego i węglowego, które  
w połączeniu z trzema kolektorami płaskimi ogrzewają ciepłą wodę użytkową  
w zasobniku o pojemności 220 dm3. Przez okres sześciu miesięcy 2015 roku 
dokonano pomiarów dostarczonej energii cieplnej na potrzeby CWU. Obliczono 
także zużycie paliw za ten okres, gdyby zamiast zastosowanego rozwiązania 
zastosować tylko układ z kotłem gazowym lub tylko z kotłem węglowym. Pozwoliło 
to określić efekt ekologiczny, polegający na ograniczeniu emisji gazów, pyłu oraz 
odpadów w postaci popiołu. 

 
Summary 
In an existing single-family house for 4-5 users in the Malopolska, system for 

domestic hot water has been modernized. The gas storage water heater was 
replaced by installation of gas and coal boilers combined with three flat-plate 
collectors, heat the hot water in the tank with a capacity of 220 dm3. For a period of 
six months in 2015 year the thermal energy supplies for hot water needs were 
measured. The fuel consumption for system with only a gas boiler or boiler coal 
instead of the used solution was calculated. This made possible to determine the 
ecological effect by limiting greenhouse gas, dust and waste ash. 

 
Skróty i oznaczenia 
ZS – zasobnik solarny 
ZK – zasobnik przy kotle węglowym 
KP – kolektory słoneczne (płaskie) 
KG – kocioł gazowy 
KW – kocioł węglowy 
G0, W/m2 – natężenie promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą 
SW30/N0_m – współczynnik korygujący nasłonecznienie na płaszczyznę w 

kierunku SW pod kątem 30° dla miesiąca z roku referencyjnego 
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Im0_KP, kWh/(pow. kol.*m-c)– nasłonecznienie na płaszczyznę poziomą 
ImSW30_KP, kWh/(pow. kol.*m-c)– skorygowane nasłonecznienie na 

płaszczyznę w kierunku SW pod kątem 30° 

,SQ  kW – strumień ciepła obliczany w sterowniku 

QS, kWh – uzyski solarne 
QW, kWh – ilość ciepła wyprodukowana w KW 
QW(ZS), kWh – ilość ciepła wyprodukowana w KW na potrzeby ZS 
QW(ZK), kWh – ilość ciepła wyprodukowana w KW na potrzeby ZK 
QWS, kWh – ilość ciepła wyprodukowana w KW w wariancie symulacyjnym 
QZS_S, kWh – ciepło dostarczone do dolnej wężownicy ZS od KP 
QZS_G, kWh – ciepło dostarczone do górnej wężownicy ZS od KG 
QZS_W, kWh – ciepło dostarczone do górnej wężownicy ZS od KW 
QZS_ZK, kWh – ciepło dostarczone do ZS od ZK 
QZS_CWU, kWh – ciepło wyprowadzone z ZS 
QCWU, kWh – ciepło wyprowadzone z ZS na potrzeby CWU 
QZS_STR, kWh – straty z ZS 
QZK_W, kWh – ciepło dostarczone do wężownicy ZK od KW 
QZK_STR, kWh – straty z ZK i na przesyle ZK-ZS 
Qi, MJ/kg – wartość opałowa 
VG, m3 – zużycie gazu 
VGS, m3 – zużycie gazu w wariancie symulacyjnym 
mW, kg – zużycie węgla 
mWS, kg – zużycie węgla w wariancie symulacyjnym 
AW,% – zawartość popiołu w węglu 
SW,% – zawartość siarki w węglu 
SG, mg/m3 – zawartość siarki w gazie 
KG_ZS, kWh/m3 – współczynnik konwersji jednostki paliwa (gazu) na jednostkę 

energii dostarczonej do zasobnika 

źr – sprawność wytwarzania ciepła w źródle 

W(ZS) – sprawność dystrybucji od KW do ZS 

W(ZK) – sprawność dystrybucji od KW do ZK 
T1, °C – temperatura mierzona na wylocie z KP 
T2, °C – temperatura wody w dolnej części ZS 
T3, °C – temperatura wody w górnej części ZS 
T4, °C – temperatura mierzona na wylocie dolnej wężownicy ZS 
Cwp, kJ/kg*K – ciepło właściwe płynu solarnego 

max,m kg/min – strumień masowy płynu solarnego przy maksymalnej mocy 

pompy 
Pp – stosunek aktualnej mocy pompy do maksymalnej mocy pompy 

, s – czas 
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Katarzyna ROGOZIŃSKA 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 
KULTURA EKOLOGICZNA W PIOSENKACH DLA DZIECI 

 
 
                                                                      

                                                    Obraz świata dziecka […] jest całkiem inny  
                                                    niż nasz (dorosłych). Dziecko […] obserwuje  

                                                    rzeczy nie z przyrodniczo-naukowym 
                                                    zainteresowaniem, lecz ożywia je, przeżywa   
                                                    w aspekcie estetycznym czy pyta o sens ich  

                                                    istnienia[…]1 

 
Kształcenie właściwej postawy wobec środowiska każdego człowieka należy 

rozpocząć od najmłodszych lat. Dzieci bowiem, żyjąc w ciągłym kontakcie  
ze środowiskiem, a zarazem będąc jego nierozerwalną częścią, muszą czuć się  
za nie odpowiedzialne. Jak słusznie zauważa M. Wolny: 

Klucz do przyrody to właściwa organizacja procesu wychowania. To 
odniesienie do świata przyrody w następstwie pomaga formować pozytywny 
stosunek do człowieka i społeczeństwa.2 

Jednym z pierwszych miejsc, gdzie dzieci doświadczają kontaktu ze światem 
przyrody jest przedszkole. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego 
z 2014 roku w celach wychowania można m.in. przeczytać, że przedszkole 
odpowiada za: 

- budowanie dziecięcej wiedzy o świeci społecznym, przyrodniczym  
i technicznym, 

- stwarzanie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 
ciekawości, aktywności i samodzielności,   

- kształtowanie ich wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji 
szkolnej.3 

Ponadto wychowanie przedszkolne ma zadanie wspomóc proces rozwojowy 
każdego dziecka poprzez realizowanie różnych obszarów działalności edukacyjnej. 
Jednym z nich jest obszar nazwany „Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty 
zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń”. Jak powszechnie wiadomo całość 
omawianych zjawisk edukacyjnych opiera się na wychowaniu w ogólnym zarysie 
rozumianym jako: świadome organizowanie działalności społecznej, opartej na 
stosunku wychowawczym między wychowankiem, a wychowawcą, której celem 
jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka”.4 

W wyniku realizacji treści programowych dotyczących wyżej wymienionego 
zagadnienia oraz szeregu czynności wychowawczych, dziecko kończące 
przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno:  

                                                           
1 Z. Ożóg, Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku. Piotrków Trybunalski 2001, s. 61 
2 M. Wolny, Pedagogiczne aspekty ekologii i ochrony środowiska. Olsztyn 2002, s. 83 
3 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z 2014 r., Załącznik do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. (poz. 803) http://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2014/05/ 
zalacznik_nr_1_pp_wychowania_przedszkolnego_do_podpisu.pdf, s. 1-2, (pobrano 10.07.2015 r.) 

4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2004, s. 462 
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1) znać nazwy zjawisk atmosferycznych charakterystyczne dla 
poszczególnych pór roku, a w ich wyniku dziecko podejmuje rozsądne 
decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody  
(np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną 
pogodę);  

2) rozumieć o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, 
np. że będzie padał deszcz czy śnieg, wiał wiatr.  

Jeśli chodzi o wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, spotykamy się 
z następującymi umiejętnościami i kompetencjami dziecka kończącego 
wychowanie przedszkolne i rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej:  

1) zna nazwy oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych 
środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;  

2) zna warunki jakie są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, 
wilgotność powietrza).5 

Pedagog A. Klim-Klimaszewska w książce poświęconej pedagogice 
przedszkolnej odnosi się również  do edukacji przyrodniczej dzieci. Pisze: 

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu obejmuje poznawanie otoczenia 
społecznego i technicznego oraz poznawanie przyrody… Treści dotyczące 
otoczenia technicznego obejmują zapoznawanie dzieci z różnymi rodzajami źródeł 
energii  i różnymi formami ich wykorzystania… Treści dotyczące poznawania 
przyrody obejmują przyrodę ożywioną i nieożywioną w zakresie odpowiadającym 
możliwością dzieci…6 

Z kolei T. Parczewska podaje, że kultura ekologiczna odnosi się głównie do 
uwrażliwienia człowieka na świat. Zawiera się w kilku dyspozycjach. Należą do 
nich: 

- wiedza na temat środowiska, 
- dostrzeganie wszelkich zjawisk przyrodniczych, ich przyczyn, 
- integracja ze środowiskiem, 
- działania na rzecz  ochrony i bezpieczeństwa ekologicznego.7 
Jak wiadomo, główną formą zajęć w przedszkolu jest zabawa, która spełnia 

funkcję edukacyjną. W związku z tym wspomniana autorka (A. Klim-Klimaszewska) 
wymienia w swojej książce zabawy tropiące, które to właśnie zapewniają dzieciom 
kontakt z przyrodą.8 Stwarzają im doskonałą możliwość integracji wielu elementów 
edukacji przyrodniczej związanej z życiem człowieka. Bardzo często odnoszą się 
one do zasobów naturalnych, tj. woda, energia, surowce, świat roślin i zwierząt,  
a z nimi dzieci spotykają się każdego dnia. Tak więc są one jednym z czynników 
dziecięcych działań w świecie przyrody. Dziecko bowiem, ucząc się przez zabawę, 
analizuje, postrzega i dokonuje właściwych wyborów. Angażuje swoje myśli, uczy 
się wrażliwości i poszanowania przyrody, a także odbiera ją w sposób estetyczny 
podziwiając jej różnorodność i piękno. 

                                                           
5 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z 2014 r., Załącznik do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z  30 maja 2014 r. (poz.803), http://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2014/05/ 
zalacznik_nr_1_pp_wychowania_przedszkolnego_do_podpisu.pdf, s.1-2, (pobrano 10.07.2015 r.) 

6 A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Warszawa 2005, s. 96-97 
7 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Lublin 2009, s. 9 
8 Ibidem, s. 39-40 



1729 
________________________________________________________________________________________ 

Znakomity obraz ekologii zawiera się w wierszu dla dzieci  D. Klimkiewiczowej 
Ekologia-mądre słowo:             

 
Ekologia – mądre słowo, 

a co znaczy? – powiedz, sowo!  
Sowa chwilkę pomyślała  
i odpowiedź taką dała: 

To nauka o zwierzakach,  
lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko w paru zdaniach  
o wzajemnych powiązaniach  
między nimi, bo to wszystko  

to jest nasze środowisko. 
Masz je chronić i szanować  
– powiedziała mądra sowa.9 

 
D. Kiełczewski, charakteryzując pojęcie i koncepcje edukacji ekologicznej, 

mówił m.in., że powinna ona dostarczać dzieciom wszechstronnej wiedzy  
o środowisku, pobudzać wyobraźnię, uwrażliwiać na piękno natury oraz zachęcać 
dzieci do działania na rzecz ochrony środowiska.  

Autor wyróżnia trzy zasadnicze elementy edukacji ekologicznej: 

 edukacja w środowisku: środowisko jest wykorzystywane jako źródło 
wiedzy oraz rozwoju wszechstronnych umiejętności ucznia, 

 edukacja o środowisku: nauka o lokalnym i globalnym środowisku, która 
ma na celu ułatwienie zrozumienia zasad współistnienia systemu 
przyrodniczego i świata człowieka, 

 edukacja na rzecz środowiska: ukształtowanie pełnego troski podejścia  
do środowiska oraz wpojenie takich wartości, by każdy mógł poczuć się 
odpowiedzialnym za postępowanie wobec świata przyrody. 

Prowadząc edukację ekologiczną należy głównie pamiętać, że nie może ona 
obejmować tylko kształcenia, czyli przekazywania wiedzy, ale również 
wychowanie, czyli kształtowanie postawy proekologicznej.10 

W przedszkolu jest wiele okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości 
ekologicznej, a do jej celów należą m.in.: 

- przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach,  
obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym 
środowisku, 

- zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt  
i ludzi, 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie lokalne zmiany  
w  środowisku, których sprawcą jest człowiek, 

- zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt, 
przyswojenie pojęć: zwierzę chronione, rezerwat, okres chroniony, 

- rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności,      

                                                           
9 „Na leśnej polanie” Miklaszewski, http://pomagamyprzyrodzie.blox.pl/html/1310721,262146, 

21.html?431475 (pobrano 16.07.2015 r.) 
10 D. Kiełczewski, Ekologia społeczna. Wydanie drugie zmienione. Białystok 2001, s. 189-190 
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- przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, 
że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne, 

- rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, 
energii elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej 
oszczędzania w codziennym życiu, 

- przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym 
środowisku, 

- rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, 
pokazywanie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska 
podejmują dzieci i dorośli na całym świecie, 

- przybliżenie dzieciom pojęcia: kula ziemska w aspekcie- jest to nasz 
wspólny dom, o który trzeba dbać, 

- rozumienie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka, 
- zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej,  
- rozwijanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu), 
- stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą  

i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących  
w różnych porach roku, 

- kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą, 
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.11 
Myśląc o edukacji ekologicznej dziecka, trzeba odnieść się również do 

wychowania estetycznego. Jest ono jednym z ważniejszych elementów 
wychowania przedszkolnego. Wśród jego treści znajdują się także te, dotyczące 
estetyki życia codziennego, obcowania dzieci m.in. z przyrodą.12 K. Krasoń 
wychowanie estetyczne przedstawiła jako: ujęcie wychowawczych aspektów roli 
sztuki i sprowadzenie do działań zmierzających do przygotowania jednostki do 
percypowania i oceny zjawisk estetycznych, w tym piękna (sztuki czy przyrody).13 

Mówiąc o edukacji estetycznej należy pamiętać, że jednym z jej elementów 
jest muzyka. Poprzez świat pełen różnych dźwięków, szmerów, szumów, 
występujących również w przyrodzie w sposób bardzo płynny i wszechstronny 
nawiązujemy do świata przyrody.  

Muzyka albo wychowanie muzyczne w edukacji przedszkolnej, odpowiada  
za rozwój zainteresowań muzycznych i zdolności muzycznych. Kształtuje 
muzykalność dziecka. Następuje to podczas jego kontaktów z formami ekspresji 
muzycznej. Należą do niej: 

- śpiewanie i ćwiczenia emisji głosu; gra na instrumentach perkusyjnych, 
ćwiczenia muzyczno-ruchowe, aktywne słuchanie muzyki oraz własne 
próby tworzenia prostych zadań muzycznych (układanie piosenek, rytmów, 
akompaniamentu, ruchu do muzyki itd.). Jak słusznie napisała E. Lipska  
i M. Przychodzińska:  

Przeżycie muzyczne ma też wpływ na kształtowanie się moralnych postaw 
dzieci… Treści, jakie niesie muzyka, przede wszystkim w swej warstwie 

                                                           
11 B. Wojcieszak, Ekologia już w przedszkolu (w:) Dziecko w świecie przyrody i nauki, J. Solomon,  

St. Dylak (red.). Warszawa 1998, s. 137-138 
12 M. Kwiatkowska, Wychowanie estetyczne (w:) Podstawy pedagogiki przedszkolnej, A. Klim- 

Klimaszewska (red.). Warszawa 1985, s. 275 
13 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2008, s. 360 
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dźwiękowej, ale i w towarzyszących piosence tekstach, kształtują poglądy młodych 
słuchaczy na istotne wartości w kontaktach  społecznych, w środowisku…14 

Słowa autorek potwierdza także W.A. Sacher, która jest przekonana,  
że: Proces uczenia się muzyki stymuluje rozwój ogólny dziecka (umysłowy, 
emocjonalny, fizyczny, moralny i społeczny) i wpływa na kształtującą się 
osobowość młodzieży co skutkuje bogatszym w przeżycia i doznania estetyczne 
funkcjonowaniem osób dorosłych.15 

Najpopularniejszą formą dziecięcej ekspresji muzycznej jest śpiew, wiążący 
się  z dominującą formą piosenki. W wieku przedszkolnym piosenki te są proste,  
o nieskomplikowanej budowie formalnej, dźwiękowej czy rytmicznej. Mają różny 
charakter, nastrój. Ponadto wzbogacają słownictwo, uczą poczucia estetyki, 
sprawiają dzieciom wiele radości. Ważny element stanowi także tekst piosenki 
bowiem często decyduje o tempie jej nauki. 

Motywy ekologiczne uobecniają się od bardzo dawna w literaturze dla 
młodego odbiorcy, jak i w utworach muzycznych komponowanych dla dzieci,  
a szczególnie w piosenkach. Można pokusić się o stwierdzenie, iż jedną  
z pierwszych autorek powyższych tekstów była M. Konopnicka, uwrażliwiająca 
dzieci na piękno przyrody. Pojawiają się w jej wierszach tematy odzwierciedlające 
świat przyrody, a należą do nich: ptaki, zwierzęta, rośliny, słońce. W 1890 roku 
znakomity polski kompozytor Z. Noskowski skomponował melodie do wierszy 
poetki, ułożone w cztery części: zima, wiosna, lato, jesień. Zbiór nosi tytuł Śpiewnik 
dla dzieci, zawiera 50 piosenek, a wśród nich: Bociek, Zima zła, Wiatr, Choinka  
w lesie, W polu, Kukułeczka, Deszczyk. Piosenki te powstały dla chóru dziecięcego  
utworzonego przez Noskowskiego.16 Należy zaznaczyć, że piosenki Noskowskiego 
były zamieszczane w śpiewnikach dla dzieci oraz w podręcznikach do muzyki dla 
szkoły podstawowej.  

Można postawić tezę, że są to jedne z pierwszych tekstów, które stały się 
wzorcem dla późniejszych utworów, mieszczących się w tematyce ekologicznej. 
Nurt twórczości M. Konopnickiej znalazł kontynuację w poezji dwudziestolecia 
międzywojennego, a przejawia się szczególnie w wierszach J. Tuwima,  
J. Porazińskiej, Z. Rogoszówny, L. Krzemienieckiej, E. Szelburg-Zarembiny,  
M. Janczarskiego. Do ich tekstów układało melodie wielu polskich kompozytorów, 
tworząc piękne, pełne liryzmu piosenki. Są  wśród nich W. Lutosławski, kompozytor 
cykli np. Piosenki dziecinne i pojedynczych piosenek dla dzieci; M. Cukierówna, 
Piosenki dla dzeici; E. Pałłasz, cykl Malowany latawiec i inne piosenki dla dzieci;  
T. Mayzner, cykl utworów Rok w piosence; I. Pfeiffer- cykl Przedszkolaki 
śpiewają.17  

W śpiewnikach dla dzieci do edukacji przedszkolnej znajduje się bardzo duży 
wybór piosenek przeznaczonych na różne uroczystości.  Należą do nich także te 
śpiewane podczas: Dnia Ligii Ochrony Przyrody (9.01.); Dnia Dokarmiania 
Zwierzyny Leśnej (11.02.); Dnia Oszczędzania Energii (15.02.); Pierwszego Dnia 

                                                           
14 E. Lipska, M. Przychodzińska, Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka. Warszawa 1991, s. 11 
15 W.A. Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego. 

Kraków 2012, s. 168 
16 B. Muchenberg, Pogadanki o muzyce, cz. 2. Warszawa 1971, s. 156 
17 I. Chyła-Szypułowa, Twórczość literacka dla dzieci. Eksplikacje muzyczne. Kielce 2006; Edukacja 

Muzyczna III, M. Renat (red.). Częstochowa 2009, s. 34-67 
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Wiosny (21.03.); Dnia Ziemi (22.04).18 Od kilku lat, dość często organizowane są  
w przedszkolach spotkania dzieci z ekologią. Przybierają one różną postać: 
spacerów, pogadanek, konkursów, filmów, warsztatów, akademii. Jednym  
z elementów towarzyszących tym zajęciom  jest muzyka, a zwłaszcza wspomniane 
już śpiewanie piosenek o tematyce przyrodniczej, ekologicznej. Ich zróżnicowane 
teksty nawiązują do świata roślin, zwierząt, do dbania o środowisko, nawołują do 
szacunku dla przyrody. Jednym z przykładów jest piosenka My chcemy grać  
w zielone z muzyką M. Jeżowskiej i tekstem J. Bielunasa.19 Czytamy w niej m.in.: 

 

Wielki dorosły świecie  
Proszą cię wszystkie dzieci:  
Pomyśl przez chwilę o nas  
My chcemy grać w zielone  

I chcemy by za domem rosło drzewo!  
Czemu różni panowie  

Stawiają świat na głowie  
I czemu wszędzie muszą  

Malować czarnym tuszem?  
Czemu giną kolory  

las jest bardziej chory  
A w niebie wielkie dziury  

A w ziemi same rury?  
Zwykle to dorośli  

Bardzo się lubią złościć  
Że dzieci bałaganią  

Więc czemu teraz sami  
Wszędzie dymią i brudzą  
Strasznie się tym trudząc  

I każdy tak się stara  
By świat się zrobił szary?  

Przestańcie wreszcie śmiecić!  
Proszą was wszystkie dzieci:  

Pomyślcie chwilę o nas  
My chcemy grac w zielone! 

 

W tekstach ekologicznych często występuje negacja, napiętnowanie, surowa 
ocena postaci, które ją niszczą i działają na szkodę całego środowiska. 
Wymownym zobrazowaniem jest wiersz dla dzieci  L. Miklaszewskiego Na leśnej 
polanie: 

 

W naszym lesie na polanie 
wielkie dzisiaj zamieszanie. 
Jest tu chyba wróg przyrody 

i narobił wiele szkody 
Krzaczek płacze, ptak nie śpiewa 

                                                           
18 Uroczystości przedszkolne, http://przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/kalendarz-świat (pobrano 

14.072015 r.) 
19 Płyta CD „Kolorowe dzieci”, wydawca: JA MAJKA MUSIC, 1994, poz. nr 2 
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Połamane młode drzewa, 
Ławka nie ma jednej deski 

Koło ławki były pieski. 
Siatki, puszki i papiery, 

I butelki leżą cztery. 
Każdy duszek koszyk niesie, 
Zaraz będzie czysto w lesie. 

Tak bym chciała żyć na świecie, 
W którym śmieci nie znajdziecie. 

Kosze służą na odpadki, 
Pamiętajcie o tym dziatki.20 

 

Odnosząc się do współczesnej edukacji, należy zaznaczyć, że wiele treści na 
temat ekologii dla dzieci w wieku przedszkolnym, a wśród nich również piosenek, 
można odnaleźć na stronach internetowych. I właśnie wśród tych wiadomości 
znajdujemy propozycję kilkudziesięciu piosenek  ekologicznych, którą zamieścił na 
swojej stronie Dom Kultury w Raciborzu, organizator Raciborskiego Festiwalu 
Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla dzieci i młodzieży szkolnej o zasięgi 
krajowym. W 2011 roku, była to dość obszerna lista. Znalazły się na niej m.in. 
piosenki: 

- „Moja planeta” – muz. M. Jeżowska, sł. J. Konowalska-Kuźniar 
- „Kolorowy wiatr” – muz. A. Mękę, sł. S. Schwarz 
- „Wesoły deszczyk” – muz. J. Wasowski, sł. J. Przybora 
- „Wiatr kołysze gałązkami” – muz. A. Zieliński, sł. H. Kołaczkowska 
- „Na betonie kwiaty nie rosną” – muz. Z. Podgajny, sł. Z. Biegański 
- „My chcemy grać w zielone” – muz. M. Jeżowska, sł. J. Bielunas 
- „Ziemia – wyspa zielona” – muz. A. Nowak, sł. H. Cenarska 
- „Chodź pomaluj mój świat” – muz. J. Kruk, sł. M. Dutkiewicz 
- „Świat woła o pomoc” – muz. K. Marzec, sł. E. Chotomska 
- „Mądry liść” – muz. Z. Piasecki, sł. W. Fiwek 
- „Nie zabierajcie  nam” – muz. Z. Aładowicz, sł. Z. Aładowicz, A. Jurkiewicz 
- „Śmieciara” – muz. W. Żmuda, sł. Z. Czalej 
- „Żywioły” – muz. Z. Aładowicz, sł. Z. Aładowicz 
- „Piękna ziemia” – muz. i sł. U. Zwolińska 
- „Zielono mi” – muz. J. Ptaszyn-Wróblewski, sł. A. Osiecka 
- „To ziemia” – muz. J. Loranc, sł. J. Kofta 
- „Nie chcemy zła” – muz. M. Krezan, sł. K. Varen, K.K. Urban. 
Wśród różnych źródeł, ciekawą publikacją okazała się książka Przebojowe 

zabawy dla czterolatków R. Szczypior i B. Tartanus-Kowalskiej. Zawiera ona  
10 scenariuszy dla dzieci w wieku przedszkolnym, przeznaczonych na każdy 
miesiąc. Ich tematyka w całości poświęcona została przyrodzie i urozmaicona 
piosenkami. Jeden z nich dotyczy ekologii. Cele jakie autorki przewidują podczas 
realizacji scenariusza są następujące: 

 

                                                           
20 Na leśnej polanie” Miklaszewski, http://zostaneko.blogspot.com/p/ekologiczna-poezja.html (pobrano 

18.07.2015 r.) 
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- pogłębienie wiedzy i wrażliwości na temat zanieczyszczenia ziemi  
i segregacji odpadów, 

- rozwijanie pamięci i umiejętności scenicznych, 
- rozwijanie wyobraźni, 
- kontrolowane wyrażania emocji, 
- kształcenie umiejętności wokalnych i improwizacji muzycznej.21 
Analizując scenariusz ekologiczny-realizowany w kwietniu, można zauważyć, 

że myślą przewodnią jest sprzątanie lasu z wszelkich śmieci. Dzieci dość szybko je 
dostrzegają i głośno wołają: 

 

Zamiast niszczyć świat  głupoty 
– czas się zabrać do roboty! 

Czysta woda i powietrze, 
Czysta ziemia-życie lepsze! 
A tych, którzy niszczą lasy, 

Śmieciożarłok będzie straszył!!!22 
 

Po wykonaniu piosenki Czysty świat z muzyką F. Babińskiego, sł.  
S. Kraszewskiego, na koniec wysnuwa się wspaniała konkluzja, będąca 
równocześnie propozycją zadań.  A mianowicie wykazanie własnej kreatywności, 
przez własne wykonanie instrumentów ze śmieci oraz  kolorowych, kwitnących 
drzew: 

 

Śmieci można wykorzystać, 
bo, choć nie są to diamenty, 

to bywają użyteczne. 
Z tych zrobimy instrumenty! 
Można wiosnę już zaprosić, 
Sprzątnęliśmy puszki, folie. 

W naszym lesie kwitną drzewa, 
a te drzewa to magnolie. 
Jakie piękne mają kwiaty: 

duże, białe i różowe, 
jeszcze nie ma wśród nich liści: 
piękne drzewa papierkowe!23 

 

W innym zbiorku dla przedszkolaków Ekoludki cz. IV, także spotykamy się ze 
zadaniami i ćwiczeniami o tematyce ekologicznej. Dopełniają go dołączone 
piosenki M. Staniek, a wśród nich Chora rzeka, Smutny ptaszek, Domowi 
przyjaciele – piosenka o urządzeniach domowych czy ćwiczenie rytmiczne  
Mali ekolodzy. Wszystkie koncentrują uwagę dzieci na środowisku, jego 
zanieczyszczeniu, brudzie. Podsumowaniem każdej zabawy są prace wykonywane 
przez przedszkolaków, mające na celu posprzątanie otaczającego ich 
środowiska.24 

                                                           
21 R.Szczypior, B. Tartanus-Kowalska, Muzyka w przedszkolu. Przebojowe zabawy dla Czterolatków. 

Warszawa 2013, s. 44 
22 Ibidem, s. 49 
23 Ibidem, s. 50 
24 M. Staniek, Muzyczna Akademia Przedszkolaka, cz. IV Ekoludki. Rogów 2014, s. 10-15 
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Wśród bogactwa tekstów piosenek dla dzieci w wieku przedszkolnym znajdują 
się także poświęcone odnawialnym źródłom energii, po analizie wielu śpiewników 
dla dzieci można stwierdzić, że jest ich niewiele. W większości  zostały one 
zamieszczone na stronach internetowych, a często zamieszczane są one przez 
autorów teksów. Jedną z nich jest nauczyciel przyrody D. Grobelna.25 W swojej 
twórczości posiada wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej.  Można tu wymienić 
piosenki wykonywane np. podczas Dnia Ziemi, a jedną z nich jest piosenka: 

 

Źródła energii pora odmienić! 
Już od dawna kurczą się pokłady złóż,  
 węgla,  ropy,  gazu  ciągle mniej i  już. 

Z ich spalania, ciepło w domach  oraz prąd, 
wodny i lądowy również jest transport. 

Pora teraz pozyskać energię  czystą z wiatru i Słońca,  
  z wody słodkiej i morskiej, która wciąż płynie  i  nie ma końca. 

Bo  dla środowiska to przyjazny   gest, 
brak odpadów oraz  gazów też. 

Choć zależą od pogody, drogie są,  
środowiska nie zatruwają! 

Pora teraz pozyskać energię  czystą z wiatru i Słońca!  
  z wody słodkiej i morskiej, która wciąż płynie  i  nie ma końca. 

Bo  dla środowiska to przyjazny   gest, 
brak odpadów oraz  gazów też. 

Choć zależą od pogody, drogie są, środowiska nie zatruwają! 
 

Źródła, źródła energii nadeszła  wreszcie pora  odmienić, 
z roślin  oraz z biopaliw, z geotermalnych zasobów ziemi. 
Źródła, źródła energii nadeszła wreszcie pora odmienić, 

z  wiatru, wody i słońca,  z geotermalnych zasobów ziemi. 
 

Także na stornie internetowej pod hasłem Odnawialne źródła energii  
w edukacji dzieci,26 znajduje się ciekawy scenariusz zajęć pt. Zielona energia, 
przeznaczony dla przedszkoli, szkół, gimnazjów, a w nim gry, plansze, krzyżówki, 
rebusy edukacyjne wspomagających proces edukacji i poznawania przez ucznia 
tematyki odnawialnych źródeł energii.  

Wiele propozycji zawiera również projekt Moje spotkanie z ekologią – energia 
wokół nas przeznaczony do edukacji ekologicznej przedszkolaków. Został 
opracowany przez nauczycielkę wychowania  przedszkolnego  A. Sitek z  Płońska.  

Do ogólnych celów projektu autorka zaliczyła: 
- rozwijanie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego użytkowania urządzeń 

elektrycznych, 
- wzmacnianie świadomości dzieci dotyczącej obecności prądu w otoczeniu, 

oraz właściwego obcowania i współpracowania z nim, 

                                                           
25 Piosenki o energii odnawialnej dla dzieci, http://eduwierszeipiosenki.blogspot.com/2015/04/z-energia-

zmienmy-zroda.html (pobrano 10.07.2015 r.) 
26 Odnawialne źródła energii w edukacji dzieci, http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option= 

com_content&view=article&id=140&Itemid=201 (pobrano 19.07.2015 r.) 
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- promowanie i kształtowanie postaw ostrożności, rozsądku, asertywności, 
oszczędności, 

- poznanie różnorodnych urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, 
- podnoszenie świadomości właściwego i bezpiecznego korzystania  

z urządzeń elektrycznych i obcowania z infrastrukturą energetyczną, 
- zdobycie wiedzy i umiejętności zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom 

podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.27 
Wśród zastosowanych środków znalazły się: gry dydaktyczne, elementy 

dramy, obserwacje, eksperyment.28 Analizując dalej powyższy projekt autorka 
opisuje w prosty, a zarazem ciekawy dla dzieci  sposób, alternatywne źródła 
energii. W materiałach dla nauczycieli zamieściła m.in. wiersze o tematyce 
ekologicznej i krótkie scenki do przedstawienia oraz piosenkę D. Dębskiej 
Bezpiecznie w domu. Ma ona charakter moralizatorski, odwołuje się do wyobraźni 
dziecka i jego – jak  mówi tytuł – bezpieczeństwa: 

 

O bezpieczeństwo swoje dbaj, 
bo z prądem żartów nie ma. 

O bezpieczeństwie swoim myśl, 
A bawić się z nim nie da.29 

 

Prosta, nieskomplikowana melodia oraz  skoczna rytmika zapewne pozwolą 
na długi czas zapamiętać jej słowa. 

Piosenki ekologiczne napisała także autorka B. Kolago – kompozytorka  
twórczości dla dzieci. Znalazły się one w śpiewniku o charakterystycznym temacie  
Piosenki do walizek i plecaków. Są to: Kołysz nas ziemio, Kochaj tę ziemię, Panie  
i Jesteśmy dziećmi ziemi. Słowa piosenek nawiązują do miłości ziemi, która 
występuje tu jako archetyp matki, rodzicielki, tej, która żywi, wychowuje, uczy 
mądrości, szacunku dla otaczającego świata: 

 

Jesteśmy dziećmi Ziemi tej, 
Tak jak ziemia jest dzieckiem gwiazd…, 

Mamy prawo tu szczęście znać…30 
 

Odnosząc się do problemu przekazywania dzieciom wiedzy na temat ekologii 
oraz realizacji jej celów w dorosłym już życiu człowieka warto zapoznać i nauczyć 
przedszkolaków piosenki J. Kasperkowiaka Mali strażacy przyrody: 

Dziś ekologia modne słowo, 
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 
od dziś przyrodzie my pomagamy! 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 
Musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

                                                           
27 O oze w piosenkach dla przedszkolaków, http://www.rceeplock.nazwa.pl/files/rcee/scenariusze/4_ 

moje_spotkanie.pdf (pobrano 16.07, 2015 r.) 
28 Ibidem, s. 4 
29 Ibidem, s. 31 
30 B. Kolago, Piosenki do walizek i plecaków. Warszawa 2008, s. 84-91 
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Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 
Po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 
Żyje tak krótko, niech wolny lata. 

A zimą nakarm głodne ptaki, 
Sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 
będą ci wiosną za to śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 
Uczyć będziemy tego wandali. 
Matka natura nam wynagrodzi, 

Jeśli z przyroda będziemy w zgodzie.31 
 

Obok przyrody występującej w słowach piosenek, dziecko zapoznaje się z nią 
również  poprzez literaturę, stąd warto się do niej odnieść, przytaczając za  
A. Książek-Szczepanikwą słowa poetki J. Kulmowej: (…) w każdym już później 
okresie życia poznawanie świata nie ma charakteru tak bardzo literackiego, jak we 
wczesnym dzieciństwie.32 

Ma rację autorka pisząc dalej, iż dla dziecka, które jest czystą, niezapisaną 
kartką, wkraczanie do świata przyrody staje się fascynującą, wręcz tajemniczą 
przygodą. Dziecko poprzez własne doświadczenia, wyobraźnię i emocje poznaje, 
postrzega oraz ujmuje ów świat w aksjologiczną całość.33 Przywołując jeszcze raz 
J. Kulmową, która mówi: 

Dziecko widzi, że świat mu się przygląda, tak samo jak ono światu.34 
A zatem można stwierdzić, że stawianie właściwych celów edukacji 

ekologicznej w przedszkolu i konsekwentna ich realizacja ma doniosłe znaczenie. 
Kultura ekologiczna, z którą dzieci spotykają się w piosenkach uwrażliwia ich na 
wielu płaszczyznach. Chodzi przecież o ukształtowanie w dziecku postawy 
ekologicznej, która obejmuje zdolność percepcji wobec zjawisk przyrodniczych, 
ciekawość świata, odpowiedzialność wobec wszelkich form życia.35 

Kształcenie świadomej postawy ekologicznej jest procesem długotrwałym  
i złożonym. Nie kończy się na edukacji przedszkolnej, ale trwa dalej. Wychowanie 
dzieci w umiłowaniu, szacunku i rozumieniu świata przyrody jest jednym  
z nadrzędnych elementów wielostronnego rozwoju osobowości dziecka.36 

Warto przytoczyć również „edukacyjne credo” H. Skolimowskiego zawierające 
zasady etyki ekologicznej, będące swoistym podsumowaniem ekologicznych 
rozważań. Człowiek powinien tak postępować, aby: 

1. Ochraniać i spotęgować rozwój ewolucji i całe jej bogactwo. 
2. Ochraniać i spotęgować życie, co jest niezbędnym warunkiem postępu 

ewolucji. 

                                                           
31 „Na leśnej polanie” Miklaszewski, http://zostaneko.blogspot.com/p/ekologiczna-poezja.html, (pobrano 

18.07 2015 r.) 
32 A. Książek-Szczepanikowa, Dobro „po niczemu”…. Tematyka przyrodnicza w poezji Joanny 

Kulmowej, „Guliwer”, 1993, nr 5, s. 5-6 
33 Ibidem, s. 5-6 
34 Gdy poeta jest pełen radości- z Joanną Kulmową rozmawia Urszula Chęcińska, „Guliwer” 1993,  

nr 1, s. 16 
35 M. Kwiatkowska, Wychowanie estetyczne…, op. cit., s. 275 
36 B. Wojcieszak, Ekologia już w przedszkolu…, s. 97-98 
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3. Zachować i umacniać ekosystemy, które są podstawą do kontynuacji życia 
i świadomości. 

4. Ochronić i spotęgować zdolności, które są najwyższymi formami 
ewoluującego wszechświata: świadomość, zdolność tworzenia, 
współczucie. 

5. Ochronić i spotęgować życie ludzkie, które jest arką zawierającą w sobie 
najbardziej drogocenne osiągnięcia ewolucji”.37 

D. Goleman stwierdził, że współczesny świat pozbawia człowieka wrażliwości 
na piękno przyrody, mające „decydujące znaczenie dla naszego przetrwania jako 
gatunku”.38 

Piosenki o treściach ekologicznych dla dzieci przyczyniają się do zbudowania 
świadomości jak istotny jest szacunek dla organizmów i ich ekosystemów. Uczą 
najmłodszych umiejętności „racjonalnego obchodzenia się ze środowiskiem”39, 
szacunku dla wszystkich form bytu, wyzwalają chęć niesienia pomocy ginącej 
przyrodzie. 

 
Streszczenie 
Edukacja ekologiczna dzieci kształci między innymi ich zachowania i postawy 

w odniesieniu do otaczającego środowiska. Dzieci doświadczają jej poprzez 
kontakt osobisty, przeżywanie i dostrzeganie piękna, dbanie o nią. Nabywanie tych 
doświadczeń odbywa się również w czasie zabawy, której ważnym elementem jest 
muzyka. Aktywne jej formy, tj. śpiewnie piosenek czy słuchanie odgłosów przyrody 
dostarcza dzieciom wiele cennych wiadomości. Artykuł pt.: „Kultura ekologiczna  
w piosenkach dla dzieci” ma na celu przedstawienie utworów muzycznych  
dla najmłodszych zawierających elementy edukacji ekologicznej w wymiarze 
kulturowym. 

 
Ecology education for children aims at the creation of proper attitudes and 

behaviours in relation to the surrounding environment. Children experience them 
through personal contacts, noticing and observing the beauty of the world and 
taking care of it. Such experiences may also happen during children's play when 
music becomes an important element. Active participation in music by means  
of song singing or listening to the sounds of the nature provides children with 
valuable information.The purpose of the article “Ecological culture in songs  
for children” is to present such pieces of music for children that contain elements  
of ecology education in a cultural aspect. 
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ROZWÓJ SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ  
W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

 
 
1. Wprowadzenie  

Bezpieczeństwo ekologiczne jest jednym z najważniejszych priorytetów 
polityki zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym. Człowiek jest nadrzędną 
wartością w polityce państwa w każdym obszarze, w tym również ekologicznym.1 
Oznacza to, że zdrowie społeczeństwa jako całości, komfort środowiska 
przyrodniczego, w którym żyją i pracują społeczności lokalne oraz życie i zdrowie 
każdego obywatela są głównym i niepodważalnym kryterium w realizacji polityki 
ekologicznej na szczeblu: krajowym, regionalnym i lokalnym.2  

Człowiek wraz ze swoją działalnością jest ściśle sprzężony z systemem 
przyrodniczym obejmującym: powietrze, wodę, gleby, ekosystemy, zasoby 
biologiczne i różnorodność biologiczną. Zachowanie równowagi w tym systemie 
wymaga spójnego i łącznego zarządzania zarówno dostępem do zasobów 
środowiska przyrodniczego jak i likwidacją i zapobieganiem powstawaniu 
negatywnych dla środowiska skutków działalności gospodarczej (ochrona 
środowiska).3 Ponadto wiąże się z racjonalnym użytkowaniem zasobów 
przyrodniczych obejmujących takie elementy jak: gospodarka wodna, leśnictwo, 
ochrona i wykorzystanie zasobów surowcowych i glebowych i planowanie 
przestrzenne.4  

Ochrona środowiska stanowi konstytucyjny obowiązek państwa, jego organów 
i władz publicznych (art. 5 Konstytucji RP5). Prowadzona przez nie polityka 
powinna zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne zarówno współczesnemu jak  
i przyszłym pokoleniom (art. 74. Konstytucji RP6). Ponadto powinna być 
realizowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Bezpieczeństwo ekologiczne wymaga stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń przed niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko działalności 
gospodarczej prowadzonej w kraju. Są to przeważnie odpowiednie mechanizmy: 
administracyjne, prawne i ekonomiczne. Te drugie obejmują m.in. różnego rodzaju 
zakazy, prawnie obowiązujące normy emisyjne, wymogi licencyjne, itp. Jest to 
ważne bowiem w przeszłości intensywny rozwój gospodarki odbywał się przy 
niekontrolowanym, często nieracjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych 
powodując wiele niekorzystnych skutków dla środowiska przyrodniczego  
i zdrowia ludzkiego. 

                                                           
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483) 
2 II Polityka Ekologiczna Państwa. Ministerstwo Ochrony Środowiska. Warszawa 2000. (dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r.) 
3 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska. Warszawa 2008 (M.P. 2009 nr 34 poz. 501) 
4 Ibidem 
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit. 
6 Ibidem 
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Sektor elektroenergetyczny korzysta w sposób bezpośredni lub pośredni  
z zasobów środowiska przyrodniczego, jest źródłem jego zanieczyszczenia  
i niekorzystnych oddziaływań fizycznych na to środowisko.  

Lista przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na 
podstawie rozporządzenia7 obejmuje: elektrownie konwencjonalne, 
elektrociepłownie, farmy wiatrowe o mocy nie mniejszej niż 100 MW, morskie 
farmy wiatrowe, elektrownie wiatrowe o całkowitej wysokości nie niższej niż  
30 m, elektrownie wodne o mocy co najmniej 2,5 MW, stacje elektroenergetyczne 
lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym 400,  
220 i 110 kV. 

 
2. Zasada zrównoważonego rozwoju 
Kluczową zasadą polityki ekologicznej jest przyjęta w Konstytucji RP, zasada 

zrównoważonego rozwoju.8 Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju 
jest prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia 
społecznego w taki sposób, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie 
zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich 
zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu 
trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności 
biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym  
i genowym.9 

Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność 
integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych 
dziedzinach gospodarki.  

W ramach realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju stosuje się 
szereg zasad pomocniczych.10 Należą do nich: 

 zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego, 

 zasada regionalizacji, 

 zasada „zanieczyszczający płaci”, 

 zasada prewencji,  

 zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), 

 zasada subsydiarności, 

 zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej. 
Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego obejmuje 

następujące kategorie: 

 sprawiedliwość międzypokoleniową, 

 sprawiedliwość międzyregionalną i międzygrupową,  

 równoważenie szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą.  

                                                           
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) 
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit. 
9 II Polityka Ekologiczna Państwa. Ministerstwo Ochrony Środowiska. Warszawa 2000 (dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r.) 
10 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska. Warszawa 2008 (M.P. 2009 nr 34 poz. 501) 
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Sprawiedliwość międzypokoleniowa oznacza zaspokajanie potrzeb 
materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem  
i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. 

Sprawiedliwość międzyregionalna i międzygrupowa oznacza zaspokajanie 
potrzeb materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek 
ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów 
środowiska, wraz z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych  
z potrzebami społeczności lokalnych i jednostek. 

Równoważenie szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą jest realizowane 
poprzez zapewnienie zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania (w sensie 
fizycznym, psychicznym, społecznym i ekonomicznym) jednostek ludzkich przy 
zachowaniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą 
ochroną różnorodności biologicznej. 

Stosowanie zasady równego dostępu do środowiska przyrodniczego wiąże się 
m.in. z realizacją następujących działań:  

 rozszerzaniem i umacnianiem możliwości odtwarzania się zasobów 
odnawialnych oraz rewitalizacji i renaturalizacji zdegradowanych 
ekosystemów, 

 racjonalnym korzystaniem z zasobów nieodnawialnych i dążeniem do ich 
zastępowania dostępnymi substytutami, 

 ograniczaniem skali uciążliwości działalności gospodarczej dla środowiska 
przyrodniczego i nie przekraczaniem granic jego odporności, 

 stałą ochroną i odtwarzaniem, w możliwym zakresie, różnorodności 
biologicznej na poziomie: krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym  
i genowym, 

 usprawnianiem procesów podejmowania decyzji dotyczących środowiska, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym, w tym stymulowania udziału społecznego 
w tych procesach, 

 dążeniem do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa ekologicznego 
poszczególnym jednostkom i grupom społecznym (tworzenia warunków 
sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu, w tym 
poprzez kultywowanie więzi lokalnych).11 

Zasada regionalizacji oznacza m. in.: rozszerzenie uprawnień dla samorządu 
terytorialnego i wojewodów do ustalania regionalnych opłat, aktów normatywnych, 
ulg i wymogów ekologicznych wobec podmiotów gospodarczych działających  
na terenie województwa. 

Zasada „zanieczyszczający płaci” oznacza złożenie pełnej odpowiedzialności, 
w tym materialnej, za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla 
środowiska na sprawcę, tj. na jednostki użytkujące zasoby środowiska 
przyrodniczego.  

Zasada prewencji oznacza, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla 
środowiska przyrodniczego powinno być podejmowane na etapie planowania  
i realizacji przedsięwzięć w oparciu o: posiadaną wiedzę, wdrożone procedury 
ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych 
przedsięwzięć.  

                                                           
11 II Polityka Ekologiczna Państwa…, op. cit. 
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Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) oznacza, że przy 
wyborze środków zapobiegawczych oraz sposobów likwidacji skutków określonych 
procesów lub zdarzeń, a także przy podziale dostępnych środków na ochronę 
środowiska, preferencje powinny uzyskać działania związane ze stosowaniem 
najlepszych, uzasadnionych ekonomicznie, dostępnych technologii, usytuowane 
wyżej w porządku hierarchicznym.12  

Zasada subsydiarności oznacza stopniowe przekazywanie części kompetencji 
i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel 
regionalny lub lokalny (wojewódzki, powiatowy, gminny), tak, aby był on 
rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie  
i efektywnie rozwiązany. 

Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej ma 
zastosowanie do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym 
związanych z ochroną środowiska, a następnie, w trakcie i po zakończeniu ich 
realizacji – do oceny osiągniętych wyników. W praktyce oznacza ona potrzebę 
minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu. 

Rozwój infrastruktury sieciowej powinien być realizowany przy uwzględnieniu 
zasady zrównoważonego rozwoju, a więc przy zachowaniu równowagi pomiędzy 
celami: technicznymi, ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.13 

 
3. Wpływ infrastruktury sieciowej na bezpieczeństwo ekologiczne 
Rozwój sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej ma zarówno pozytywny 

jak i negatywny wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne.  
Pozytywny wpływ ma charakter zarówno bezpośredni jak i pośredni i dotyczy 

zasobów naturalnych i klimatu. Rozwój infrastruktury sieciowej zmniejsza zużycie 
energii pierwotnej. Odbywa się to dzięki realizacji działań modernizacyjnych 
ukierunkowanych na poprawę sprawności przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej. Ponadto należy do działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł 
energii i wzrost efektywności energetycznej, co ma zasadniczy wpływ na 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  

Negatywny wpływ wynika z faktu, że inwestycje sieciowe, szczególnie te 
związane z budową linii napowietrznych oraz stacji elektroenergetycznych 400, 
220 i 110 kV, należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko przyrodnicze. Realizacja każdej inwestycji sieciowej wiąże się bowiem 
z przekształcaniem środowiska przyrodniczego, wprowadzaniem w nim zmian  
i oddziaływaniem inwestycji na ludzi, zwierzęta, rośliny, różnorodność biologiczną, 
krajobraz itp. Potencjalnie niekorzystne oddziaływanie inwestycji sieciowych może 
być bardzo zróżnicowane i dotyczy każdej fazy przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
związanej z realizacją inwestycji, eksploatacji i likwidacji. Oddziaływanie inwestycji 
sieciowej na środowisko przyrodnicze może mieć charakter: bezpośredni lub 

                                                           
12 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.627  

z późn. zm.) 
13 W. Dołęga, Aktualne wymagania dotyczące metodyki planowania rozwoju sieciowej infrastruktury 

elektroenergetycznej. Rynek energii. Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki. Praca zbiorowa 
pod red. Z. Połeckiego. Lublin 2015, s. 15-23 
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pośredni; wtórny lub skumulowany; krótkoterminowy, średnioterminowy lub 
długoterminowy; stały lub chwilowy.14 

Potencjalne spektrum negatywnego oddziaływania środowiskowego inwestycji 
sieciowych obejmuje: oddziaływanie pól elektromagnetycznych, wpływ na rzeźbę 
terenu i krajobraz, wpływ na klimat akustyczny, wpływ na wodę (podziemną  
i powierzchniową), wpływ na jakość gleb, wpływ na zwierzęta i rośliny, wpływ na 
zdrowie ludzi, wpływ na różnorodność biologiczną oraz oddziaływanie na obszary 
o specjalnym znaczeniu dla środowiska (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary wodno-błotne, obszary 
sieci Natura 2000 i ich spójność, korytarze ekologiczne). Dodatkowo obejmuje 
oddziaływanie: na siedliska przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk 
objętych ochroną w obszarach Natura 2000; na gatunki zwierząt, ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków objętych ochroną w obszarach Natura 2000 w tym 
ptaków i nietoperzy oraz na gatunki roślin, ze szczególnym uwzględnieniem 
gatunków objętych ochroną w obszarach Natura 2000.  

W aspekcie wpływu rozwoju infrastruktury sieciowej na bezpieczeństwo 
ekologiczne kluczowe znaczenie ma analiza prognozowanego oddziaływania 
inwestycji sieciowej na środowisko w procesie eksploatacji, a więc związana  
z funkcjonowaniem nowych lub zmodernizowanych obiektów sieciowych (linii, stacji 
elektroenergetycznych). 

Faza realizacji inwestycji związana jest z okresem wykonania prac 
budowlanych w obszarze pasa technologicznego linii napowietrznej lub na terenie 
przewidzianym pod budowę stacji elektroenergetycznych. Napowietrzne linie 
elektroenergetyczne są objęte pracami budowlanymi w punktach posadowienia 
słupów nośnych. Konieczna jest również praca sprzętu przy zawieszaniu 
przewodów roboczych, a w przypadku realizacji inwestycji w kompleksach leśnych 
wycinka drzew. Jednak w fazie tej występują głównie oddziaływania krótkotrwałe  
i chwilowe związane z realizacją robót budowlanych i obecnością tymczasowego 
zaplecza budowy. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii budowy 
infrastruktury sieciowej i podjęcia właściwych działań można ograniczyć te 
oddziaływania do niezbędnego minimum.  

W kontekście bezpieczeństwa ekologicznego rozwój infrastruktury sieciowej 
powinien być ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury sieciowej, preferowanie jej modernizacji i instalowania źródeł 
generacji rozproszonej kosztem budowy nowych linii elektroenergetycznych. 
Zastosowane rozwiązania powinny nie tylko spełniać wymagania techniczne i być 
najefektywniejsze ekonomicznie, ale również być najbardziej skuteczne 
ekologicznie.15 Przy czym skuteczność ekologiczna oznacza zastosowanie takich 
rozwiązań które umożliwiają zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań infrastruktury sieciowej. 

 
  

                                                           
14 W. Dołęga, Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska, 

„Polityka Energetyczna” 2013, z. 3, s. 59-71 
15 W. Dołęga, Aktualne wymagania…, op. cit., s. 15-23 
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4. Bezpieczeństwo ekologiczne w procesie eksploatacji inwestycji 
sieciowych 

Bezpieczeństwo ekologiczne wymaga określenia i oceny oddziaływania 
środowiskowego inwestycji sieciowych w fazie eksploatacji. Ma to kluczowe 
znaczenie dla uwarunkowań środowiskowych realizacji tych inwestycji w aspekcie 
obowiązujących uregulowań prawnych. Wiedza ta jest konieczna w procesie 
postępowania związanego z oceną oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego.16 

Na etapie planowania inwestycji sieciowej konieczna jest analiza 
oddziaływania środowiskowego takiej inwestycji i zastosowanie środków, które 
maksymalnie ograniczą jej ingerencję w środowisko przyrodnicze. Obejmują one: 
właściwą lokalizację infrastruktury sieciowej, ograniczanie obszaru zajmowanego 
przez inwestycję sieciową i stosowanie rozwiązań i technologii ograniczających 
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.17 

Właściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej ma kluczowe znaczenie  
w aspekcie minimalizacji potencjalnych niekorzystnych oddziaływań inwestycji na 
środowisko przyrodnicze. Przy planowaniu przebiegu trasy linii napowietrznej lub 
lokalizacji stacji elektroenergetycznej należy dążyć do unikania: kolizji z obszarami 
o specjalnym znaczeniu dla środowiska, lokalizacji w strefie buforowej obszarów 
objętych obszarową ochroną przyrody, kolizji z obszarami gęsto zaludnionymi, 
lokalizacji w najbliższym sąsiedztwie obszarów gęsto zaludnionych oraz do 
ograniczania przebiegu linii przez tereny leśne. 

Unikanie kolizji z obszarami o specjalnym znaczeniu dla środowiska oraz 
unikanie lokalizacji w strefie buforowej tych obszarów (uzależnionej od 
ukształtowania terenu w otoczeniu planowanej inwestycji) dotyczy przede 
wszystkim takich form obszarowej ochrony przyrody jak: parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. W mniejszym stopniu dotyczy 
to: obszarów chronionego krajobrazu, obszarów wodno-błotnych i korytarzy 
ekologicznych. 

Szczególnie niekorzystna jest kolizja infrastruktury sieciowej z obszarami 
Natura 2000. Dla takich obszarów jedynie w wyjątkowych przypadkach, 
wynikających z nadrzędnego interesu publicznego i wobec braku rozwiązań 
alternatywnych, dopuszcza się zezwolenie na realizację przedsięwzięcia 
mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, pod warunkiem 
zapewnienia wykonania kompensacji przyrodniczej. Jeśli jednak na obszarze 
Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu pierwszorzędnym 
(priorytetowym) dla Wspólnoty to zezwolenie takie może być wydane jedynie  
w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, które służy zapewnieniu 
bezpieczeństwa powszechnego, po uprzednim uzyskaniu zgody  
Komisji Europejskiej.18 Listy typów siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, 
gatunków roślin o znaczeniu priorytetowym są określone odpowiednio  

                                                           
16 Ustawa z 3 października 2008 r. – O u(pobranonianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 

17 W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie 

bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Wrocław 2013 
18 W. Dołęga, Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury 

elektroenergetyczne, „Polityka Energetyczna” 2011, z. 2, s. 51-64 
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w Załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej19 (krajowy odpowiednik – załączniki  
1, 2 i 3 rozporządzenia20).  

Inwestycje sieciowe należy tak lokalizować, aby w przypadku ich realizacji, 
występował brak znacząco negatywnego oddziaływania na krajobraz, cele, 
przedmiot i formę ochrony: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionego krajobrazu  
i korytarzy ekologicznych.21 Ponadto lokalizacja inwestycji sieciowej powinna 
odznaczać się brakiem znaczącego negatywnego wpływu na zachowanie ciągłości 
oraz różnorodności ekosystemów leśnych oraz ekosystemów nieleśnych, na 
zachowanie naturalnych ekosystemów wodnych, na ochronę obszarów wodno-
błotnych, na zachowanie cennych gatunków roślin, zwierząt oraz ich siedlisk, 
zachowanie naturalnej rzeźby terenu itp.22 

Jeśli nie ma możliwości ominięcia obszarów o specjalnym znaczeniu dla 
środowiska, przy wyznaczaniu trasy linii należy wykorzystać istniejące korytarze 
linii 400 kV, 220 kV i 110 kV.23 Wówczas wyznaczony przebieg linii nie spowoduje 
istotnych zmian w obecnie zagospodarowanym terenie i nie wpłynie znacząco na 
degradację krajobrazu i walorów przyrodniczych. Rozwiązanie takie stanowi 
najmniejszą ingerencję w środowisko przyrodnicze. 

Trasy linii napowietrznych prowadzi się w taki sposób, aby zminimalizować 
niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Bierze się pod uwagę uwarunkowania 
środowiskowe, najmniejszą uciążliwość dla ludzi i ich warunków życia, najmniejszą 
liczbę potencjalnych kolizji z istniejącą infrastrukturą, najmniejszą liczbę 
potencjalnych kolizji z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem 
przestrzennym.  

Lokalizacja infrastruktury sieciowej musi uwzględniać występowanie cennych  
i chronionych zbiorowisk i siedlisk roślinnych, ostoi ptaków, miejsc występowania 
zwierząt (w tym nietoperzy) podlegających ochronie.  

Inwestycje sieciowe powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować  
w siedliska ptaków, nie mogą wpływać na ich fragmentację. Nie mogą również 
ingerować w najcenniejsze miejsca lęgowe ptaków – siedliska wilgotne i bagienne.  

Trasa linii napowietrznej powinna być ograniczona na terenach leśnych  
i realizowana w formule tzw. „linii nadleśnej”, w której wycinki drzewostanu będą 
ograniczone jedynie do miejsc posadowienia słupów. Szczególnie jest to istotne na 
terenach leśnych objętych obszarową ochroną przyrody. Wówczas planowana linia 
nie wpłynie w sposób znaczący na obszar ochrony. Stosuje się również inne 
rozwiązania, które polegają na ograniczeniu szerokości pasa technologicznego  
linii napowietrznej przy przejściach przez tereny leśne lub wykorzystaniu 
istniejących przecinek leśnych związanych z innymi istniejącymi liniami 
elektroenergetycznymi.24 

                                                           
19 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z 22.7.1992) 
20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510,  
z późn. zm.) 

21 W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit. 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
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Wyznaczenie ostatecznej, najbardziej korzystnej trasy linii, odbywa się  
w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko. W jej ramach sporządza 
się raport oddziaływania na środowisko który pozwala w sposób szczegółowy 
przeprowadzić analizę wariantów lokalizacyjnych linii.25  

Minimalizacja obszaru zajmowanego przez inwestycje sieciowe pozwala na 
ograniczenie ingerencji inwestycji sieciowej w środowisko przyrodnicze. Najlepsze 
rozwiązania polegają na preferowaniu modernizacji i rozbudowy linii przesyłowych 
400 kV oraz budowy linii napowietrznych wielotorowych, kilkunapięciowych (np.: 
linie dwutorowe, linie czterotorowe, dwunapięciowe (400 + 220 kV)).26 Linie 400 kV 
wymagają relatywnie najmniejszego terenu koniecznego pod ich budowę  
w porównaniu z układami o napięciu 220 czy 110 kV. Podobna sytuacja występuje 
w odniesieniu do linii wielotorowych, kilkunapięciowych w porównaniu z układami 
jednotorowymi o napięciu 400 kV czy 220 kV.  

W odniesieniu do stacji elektroenergetycznych najlepsze rozwiązania  
polegają na zastosowaniu technologii GIS zarówno dla nowobudowanych jak  
i modernizowanych stacji. Powoduje to znaczne obniżenie zapotrzebowania na 
teren konieczny do budowy lub rozbudowy stacji, w porównaniu do standardowych 
rozwiązań napowietrznych.  

Rozwiązania i technologie ograniczające oddziaływanie na środowisko należą 
do grupy środków które łagodzą, minimalizują lub nawet całkowicie eliminują 
negatywne oddziaływanie inwestycji sieciowej na otoczenie. Mogą być 
zastosowane zarówno w odniesieniu do fazy realizacji inwestycji jak i do jej 
eksploatacji. 

Łagodzenie negatywnego oddziaływania inwestycji sieciowej na środowisko 
może być realizowane poprzez: zapobieganie oddziaływaniu u jego źródła, 
redukowanie oddziaływania u źródła, zmniejszenie oddziaływania na obszarze 
docelowym, zmniejszenie oddziaływania na poziomie receptorów.27 Przy czym 
najlepszym i najbardziej preferowanym rozwiązaniem jest zapobieganie 
oddziaływaniu u jego źródła. 

Stosowane rozwiązania umożliwiają m.in. obniżenie oddziaływania pola 
elektromagnetycznego wytwarzanego przez linie napowietrzne, ograniczenie 
zmian krajobrazu wywołanych budową linii napowietrznych, obniżenie poziomu 
hałasu wokół linii i stacji elektroenergetycznych, ograniczenie negatywnego 
wpływu linii napowietrznych na zwierzęta, ptaki i rośliny, ograniczenie 
negatywnego wpływu obiektów elektroenergetycznych na zdrowie ludzi itp.  

Obniżenie oddziaływania pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez 
linie napowietrzne realizuje się poprzez: optymalizację konstrukcji słupów 
zapewniającą zminimalizowanie odległości pomiędzy przewodami fazowymi, 
zwiększenie wysokości zawieszenia przewodów i właściwy dobór konfiguracji 
geometrycznej przewodów w liniach (układ trójkątny).28  

                                                           
25 Ustawa z 3 października 2008 r. – O u(pobranonianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 

26 W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit. 
27 Ibidem 
28 W. Skomudek, Rozwój elektroenergetycznych kompaktowych linii napowietrznych wysokich  

i najwyższych napięć, „Acta Energetica” 2011, nr 1, s. 40-49 
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Ograniczenie zmian krajobrazu wywołanych budową linii napowietrznych 
wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych zapewniających 
mniejszą ingerencję linii w krajobraz (np. zastosowanie słupów rurowych) lub 
stosowania różnorodnych metod kamuflażowych elementów konstrukcji linii 
(słupów, przewodów) w odniesieniu do rodzaju istniejącego krajobrazu.29 Przy 
czym rodzaj stosowania kamuflażu linii napowietrznych jest uzależniony od: typu 
krajobrazu, walorów krajobrazowych, walorów rekreacyjnych krajobrazu, 
ekspozycji, sylwetki słupów i efektu bliskiej i dalekiej odległości elementów 
zabudowy i konstrukcji linii.  

Obniżenie poziomu hałasu wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych 
uzyskuje się poprzez właściwą lokalizację trasy linii i odpowiednie rozwiązania 
projektowe, które zapewniają zminimalizowanie zjawiska ulotu. Trasa linii powinna 
być oddalona od zabudowy mieszkaniowej co najmniej o 100 m.30 Stosowane 
rozwiązania polegają m.in. na dostosowaniu przewodów i ich układów tak, aby 
natężenie pola elektrycznego na ich powierzchni było mniejsze niż natężenie, przy 
którym powstaje ulot. Odbywa się to poprzez zastosowanie wiązek trój- lub 
czteroprzewodowych. 

Obniżenie poziomu dźwięku wokół stacji elektroenergetycznych jest 
realizowane poprzez zastosowanie ekranów przeciwdźwiękowych np. ekrany 
akustyczne, zakrzewienie lub zadrzewienie terenu wokół źródła hałasu.  

Ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji sieciowych na zwierzęta,  
ptaki i rośliny uzyskuje się dzięki stosowaniu odpowiednich rozwiązań 
projektowych i działań minimalizujących zagrożenie oraz łagodzących niekorzystny 
wpływ inwestycji sieciowej. Przykładowo zmniejszenie kolizji ptaków z liniami 
napowietrznymi oraz liczby ofiar tych kolizji uzyskuje się poprzez: dostosowanie 
lokalizacji konstrukcji linii przy kolizjach z trasami migracyjnymi ptaków, 
oznakowanie niektórych odcinków linii napowietrznych za pomocą kul lotniczych, 
zawieszenie na przewodach odgromowych płaskich lub przestrzennych sylwetek 
ptaków drapieżnych wykonanych z tworzyw sztucznych (pozwala na odstraszenie 
ptaków przed siadaniem na przewodach) lub zwiększenie widoczności linii poprzez 
montaż na przewodach odgromowych przeszkód spiralnych.  

Ograniczenie negatywnego wpływu obiektów elektroenergetycznych na 
zdrowie ludzi uzyskuje się dzięki stosowaniu odpowiednich rozwiązań 
projektowych i działań ograniczających do minimum negatywny wpływ instalacji 
elektroenergetycznych na zdrowie ludzi. W zasięgu oddziaływania planowanych 
linii i stacji pobyt ludzi powinien być krótkookresowy i dotyczyć jedynie osób 
prowadzących prace eksploatacyjne. 

 
5. Wnioski 
Rozwój sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej ma zarówno pozytywny 

jak i negatywny wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne. Pozytywny wpływ dotyczy 
ochrony zasobów naturalnych i klimatu bowiem zmniejsza zużycie energii 
pierwotnej, wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwia poprawę 
efektywności energetycznej. Negatywny wpływ wiąże się z przekształcaniem 
 

                                                           
29 W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit. 
30 Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Informator. Wyd. 4. Warszawa 2008 
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środowiska przyrodniczego, wprowadzaniem w nim zmian i oddziaływaniem 
infrastruktury sieciowej na: ludzi, zwierzęta, rośliny, różnorodność biologiczną, 
krajobraz itp.  

Inwestycje sieciowe należą do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Potencjalne oddziaływanie 
środowiskowe takich inwestycji obejmuje szerokie spektrum negatywnych 
oddziaływań i wymaga bezwzględnego stosowania środków, które maksymalnie 
ograniczają ingerencję infrastruktury sieciowej w środowisko przyrodnicze. 
Obejmują one: właściwą lokalizację infrastruktury sieciowej, ograniczanie obszaru 
zajmowanego przez inwestycję sieciową oraz stosowanie rozwiązań i technologii 
ograniczających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. 

Właściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej ma kluczowe znaczenie  
w aspekcie minimalizacji potencjalnych niekorzystnych oddziaływań inwestycji na 
środowisko. Przy planowaniu przebiegu trasy linii napowietrznej lub lokalizacji 
stacji elektroenergetycznej należy dążyć do unikania: kolizji z obszarami  
o specjalnym znaczeniu dla środowiska, lokalizacji w strefie buforowej obszarów 
objętych obszarową ochroną przyrody, kolizji z obszarami gęsto zaludnionymi, 
lokalizacji w najbliższym sąsiedztwie obszarów gęsto zaludnionych oraz do 
ograniczania przebiegu linii przez tereny leśne. 

Rozwój infrastruktury sieciowej w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego 
powinien być realizowany przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju  
i ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej, 
preferowanie jej modernizacji i instalowania źródeł generacji rozproszonej kosztem 
budowy nowych linii elektroenergetycznych. Zastosowane rozwiązania powinny 
spełniać wymagania techniczne, być najefektywniejsze ekonomicznie i najbardziej 
skuteczne ekologicznie. 

Właściwy rozwój infrastruktury sieciowej w kontekście bezpieczeństwa 
ekologicznego wymaga dla potencjalnych lokalizacji inwestycji sieciowych 
określenia, analizy i oceny istniejącego stanu środowiska przyrodniczego oraz 
potencjalnych jego zmian spowodowanych realizacją inwestycji oraz 
powszechnego stosowania rozwiązań które umożliwiają zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
infrastruktury sieciowej na środowisko przyrodnicze.  

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono rozwój infrastruktury sieciowej w kontekście 

bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa 
ekologicznego. Omówiono zasadę zrównoważonego rozwoju, która powinna być 
realizowana w procesie rozwoju infrastruktury sieciowej. Określono elementy 
bezpieczeństwa ekologicznego, które są istotne dla rozwoju infrastruktury 
sieciowej. Zdefiniowano efektywnie ekologicznie i ekonomicznie rozwiązania dla 
infrastruktury sieciowej oraz zagrożenia dla jej rozwoju. Określono katalog 
niezbędnych działań w obszarze infrastruktury sieciowej w celu poprawy 
bezpieczeństwa ekologicznego. 
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Summary 
In this paper, development of network infrastructure with regard  

to environmental safety is shown. Subject matter of environmental safety  
is described. The principle of sustainable development which should be realised  
in a process of network infrastructure development is discussed. Elements  
of environmental safety which are important for network infrastructure development 
are determined. Effectively environmental and economical solutions for network 
infrastructure and for threats of its development are defined. Catalogue  
of necessary actions in area of network infrastructure with the aim of improving 
environmental safety is determined.  
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ANALYSIS OF METHODS FOR REDUCING THE INFLUENCE OF POWER 

LINES AND EQUIPMENT ON THE ENVIRONMENT  
 

 
1. Introduction 
The ubiquitous presence of power lines and equipment in the human 

environment necessitated the legislation to regulate the permissible intensity  
of electromagnetic fields. Thus in the case of extremely low frequency 
electromagnetic fields occurring in the vicinity of municipal and industrial electric 
power structures the legally permissible intensity is set as follows: 1 kV/m for the 
electric component or 60 A/m for the magnetic component.1 The design process  
of new power lines and equipment requires checking if field intensity in the vicinity 
of residential and public utility buildings does not exceed the limit values for 
individual components.2 There are several methods allowing to determine the 
distribution of the electromagnetic field in the space around the power line. 

Analytical and numerical methods are considered the best ways of digital 
simulation of electromagnetic field distribution, and deserve special attention.3 

Numerical methods consist in dividing the analysed area into a number  
of smaller sub-areas in a way that allows to describe each such area using  
shape functions which describe the values characterizing field distribution using 
differential dependencies directly derived from differential equations.4 

 
2. Description of the mathematical model used 
Prior to the analysis of the area whose electric field E and the electrical potential  

V values we want to find, we need to divide the area in the x-t plane into elementary 

rectangles with dimensions x and t (Fig. 1). 

In each of the analyzed points P the function (x,t) is defined by the following 
relationship: 

 

 (1) 
For every 

x=i x   where  i=0,1,2,… 

t=j t   where  j=0,1,2,… 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, 
(D.U. nr 192, poz. 1883, 2003) 

2 M. Szuba i inni, Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka (Wyd.4). Warszawa 2008 
3 S. Bolkowski i inni, Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego (Wyd. 2 częściowo 

zmienione). Warszawa 1993; R. Sikora, Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych. 
Lublin 2011; M. Zeńczak, Analiza technicznych problemów związanych z dozymetrią pól 
elektromagnetycznych o częstotliwości przemysłowej. Szczecin 1998 

4 A. Demenko, Obwodowe modele układów z pole elektromagnetycznym. Poznań 2004; M. Sadiku, NO, 
Numerical techniques in electromagnetics, Second Edition, CRC Press. London-New York-
Washington 2001 
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Figure 1: Grid of finite elements with marked nodes 

 
 

The partial the derivatives of the  (x,t) function for each node are designated  
as central function difference: 

 

 (2) 
 

Elliptic equation (Poisson) as: 
 

  (3) 
 

Can be converted into equations for nodes i, j if x=t=h 
 

 (4) 
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If the right side of g(x,t)=0 then we are dealing with a Laplace equation, which  
is a special case of Poisson's equation: 

 (5) 
In this way, we obtain exactly as many equations as there are grid nodes.5 A large 

number of nodes, and thus a large number of equations is required for satisfactory 
results of the simulation of the distribution of electric component of the field.6 Solving 
the problem of using iterative method at any point P of the analyzed area, we initially 
assign known limit values, while all other points are assigned any values (usually zero 
or estimated in any other way). Subsequently, using the previously presented 
dependencies we calculate the value of the potential V for each node using the values 
of the potential in the adjacent nodes. In this way we get so-called first approximation.  

Then, the operation is repeated until achieving the desired accuracy  
for V potential grid function 

 

 (6) 
where j=1,2,3,… subsequent iteration number.7 
 
The intensity of the electric field E at any point of the analyzed power line cross-

section is determined from the relationship: 
 

E = -grad(V) (7) 
 
3. The results of numerical analysis of the distribution of electric fields 

in the vicinity of overhead electric power lines 

To present methods and practical possibilities of modeling electric field 
distribution in the vicinity of power lines, two examples of typical element location in 
relation against overhead power lines were used, both with a voltage of 110 kV and 
supported by B2 type pylons. The intensity of the electric field in both cases was 
calculated for the height h=2m above the ground level. 

The accuracy  with which the differential method determined the intensity  
of the electric field in each of the analyzed points is not less than 5%. 

A cross section of the span of the overhead line was put on the grid  
of differential elements for which, at points corresponding to the location of cables, 
their potentials relative to the ground were used. A barrier located within the impact 
zone of power lines was assigned zero potential, equal to the potential of the earth. 
In subsequent iterations a new distribution of potential was calculated until 
reaching the assumed accuracy according to the mathematical model described 
above. 

 
 

                                                           
5 M. Sadiku, NO, Numerical…, op. cit. 
6 M. Zeńczak, Analiza pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii elektroenergetycznych  

i wybranych urządzeń elektroenergetycznych, „Napędy i Sterowanie”, Nr 9 2001; M. Zeńczak, 
Estimation of electric and magnetic field intensities under power transmission lines in real country 
conditions, “Przegląd Elektrotechniczny”, Nr 7 2008 

7 M. Sadiku, NO, Numerical…, op. cit. 
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Figure 2: Cross-section of a span of a 110 kV power line span located near tree  
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First variant (Fig. 2) relates to a digital simulation of the field distribution for  
a cross section in which in the distance l1=20 m from the power line stands a tree 
of height h1=18 m and trunk thickness of d=1m. 

 

Figure 3: Distribution of electric field under a 110 kV power line located near a tree 
 

 
Within the distance -30 m to 30 m from the axis of the power line a significant 

difference was observed in the shape of a curve representing the spatial 
distribution of the electrical component in the tested cross-section of the overhead 
line. 
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Figure 4: A cross-section of a span of a 110 kV power line located near a fence 
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As shown in the figure (Fig. 3) the presence of trees near power lines causes 
a significant reduction of the intensity electric field around the tree. 

In addition, the lines of the field are considerably deformed in front of  
an obstacle, while the intensity of the electric component reaches a value close  
to zero behind it, i.e. a good shielding effect can be achieved through the use  
of existing high vegetation or new tree planting. 

 

Figure 5: Electric field distribution under a 110 kV power line located near a fence 
 

 
 

Second variant (Fig. 4) relates to a digital simulation of the field distribution for 
a cross section where in the distance l2= 40 m from the power line is a fence made 
of a conductive material with a height h2= 2.5 m, and a thickness g = 0.3 m. 
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A fence located near a power line causes a small local disturbance in the 
electric field distribution in its immediate vicinity, and along with the distance from 
the axis of the power line, the intensity of the electric component rises back to the 
value it would have reached at that distance if the fence had not been there. 

A relatively low fence reduces the field strength within a small distance from 
the fence (Fig. 5). 

As is clear from both examples of electric field distribution, a barrier placed 
within the range of impact of high voltage overhead line causes local decrease  
of the value of electrical component of the electromagnetic field. The higher the 
object, the greater the local distortion of the field distribution and reduction of its 
value on a bigger area around the object. It can be concluded that the distortion  
of the field distribution is very evident in the vicinity of the tree while only a little 
near a conducting fence. 

 
4. Conclusions 

The use of vegetation or barriers results in significant reduction in the intensity 
of the electric field generated by power lines and is a simple and economical way 
to reduce its impact on the environment. 

Correct choice of parameters of such barriers allows to model the distribution 
of electric field and provide screening for protected areas. 

It is expedient to carry out further tests towards identifying similar 
opportunities in the popular technical solutions allowing to lower field intensity  
in selected areas surrounding power lines and equipment. 

Barriers relatively low compared to power line supporting structures (such as 
e.g. elements of the fence) cause only local disturbance in the field distribution, 
and behind such barriers the intensity of electric field rises again, asymptotically  
to the value which it would have achieved without the presence of such elements. 

Barriers similar in height to power line support structures (e.g. trees or 
buildings) will decrease the electric field intensity over a greater area surrounding 
such objects causing abnormal electric field distribution, which makes such 
solutions perfect for reducing the electric field intensity achieved in the cross-
section of the tested power line. 

 
Streszczenie  
Linie elektroenergetyczne oddziałują na środowisko generując wokół siebie 

pole elektromagnetyczne jak również tworząc charakterystyczne szumy oraz 
zakłócenia radioelektryczne powstające w wyniku wyładowań niezupełnych.  
W niniejszym opracowaniu przedstawiono oddziaływania związane z występowa-
niem składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w otoczeniu elektro-
energetycznych linii napowietrznych oraz zaproponowano sposoby redukcji 
natężenia pola na potrzeby ochrony środowiska 

 
Summary 
Power lines and equipment impact the environment by generating 

electromagnetic field around them as well as create a distinctive noise and radio 
frequency interference resulting from partial discharges. This study focuses on the 
influence of the electric component of electromagnetic field in the vicinity  
of overhead power lines and possibilities of reducing its intensity and protecting the 
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environment against its adverse effects. Power grid usually takes the form  
of overhead lines which makes it is advisable to investigate the possibilities  
of using existing structures accompanying the lines as screens protecting the 
environment from electric fields. 
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